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അവതാരിക. 

ഗീതയും ഗംഗയും ഹിന്മുക്കഠംക്ക്' പരമാരാധ, പ്യങ്ങളാണു്'. ഇവ രണ്ടും ഹിന്ദുക്കളുടെ 

ഹിന്ദുത്വം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. എവിടെപോയാലും ഹിദ്യുക്കളുടെകൂടെ നിത്യസഹചാരിണി 
കളായി ഗീതയും ഗംഗയ്യം ഉണ്ടു”. മാളവ്യജി ലണ്ടനില് വട്ടമേശസമ്മേളനത്തിന്നു പോയ 

പ്പോഴംകൂടെ ഗംഗാജലമുണ്ടായിരുന്നെന്ന്' പ്രസിദ്ധമാണല്ലൊ. ഭഗവത് ഗീത അല്ലം പാരാ 
യണം ചെയ്യുകയോ ഗംഗാജലലവകണിക പാനും ചെയ്യുകയോ ചെയ്താല് യമഭയത്തിന 
വകാശമില്ലെന്നു ജ്ഞാനവിഗ്രഹമായ ശ്രീശങ്കരഭഗവല്പാദര് പറയുന്നു. വിഷ്ണപാദാബ്ജ 

ത്തില്നിന്നും നിഗ്ലമിച്ച സ്വഗ്ലുംഗ ഭഗീരഥപ്രാത്ഥനയാല് അവതരിച്ചു" മത്ത്യലോകത്തില് 
വന്ന്" ലോകഹിതം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ പരമരഹസ്യമായ ഗീതാശാസ്ത്രം 
വിഷ്ണുവിന്െറ പുണ്ണാവതാരമായ ഭഗവാന് ശ്രീകൃഷ്ണ്ുപരമാത്മാവിന്െറ മുഖാരവിന്ദത്തില് 
നിന്ന്" അജജ്ുനന്െറ പ്രാത്ഥനയുടെ ഫലമായി നിഗ്ഗമിച്ചു' സപ്വലോകക്കും പരമമംഗളം 
അരുളിക്കൊണ്ടുതന്നെ വിജയിക്കുന്നു. ശീതയില്തന്നെ ഈ ശാസ്ത്രത്തെ “ഉത്തമം രഹസ്യ" 
മെന്നും 4ഗുഹ്ൃതമം ശാസ്ത്ര്മെന്നും “സവ്ൃഗുഹ്ൃതമം? എന്നും “രാജഗുഹ്യ*മെന്നും “പരം 
ഗുഹ്യ"മെന്നും വണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടു” ഇതിന്െറ മാഹാത്മ്യം സുതരാം വെളിപ്പെടുന്ന 
താണ്. 

ഗീതയുടെ അഭൂതപുവ്യമായ മഹിമ എന്താണ്? ഹിന്മുക്കഠംക്ക്' അനവധി മതഗ്രന്ഥ 
ഞ്ങഠം ഉണ്ടു". അവയില് പ്രധാനമെന്നു മാത്രമല്ല, പ്രമാണമായി അടിസ്ഥാനമായി നില്ക്കു 
ന്നതു് സവ്യസമ്മതമായ പ്രസ്ഥാനത്രയം-_അതായത് ശ്രുതി അഥവാ വേദം,ബ്രഹ്മൃത്രം, 
ഭഗവട് ഗീത ഇവ ആകുന്നു. ഈ മൂന്നു പ്രമാണഗ്രന്ഥങ്ങളില്വച്ച്' ഗീതയ്യക് അത്യൃത്തമമായ 
സ്ഥാനം ഉണ്ടു്, ശ്രുതി എന്നു വിവക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഉപനിഷത്തുകഠം അനേകമാണ്”. അവ 

യില് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഷ പ്രാചീനവും ഗഹനവും ഭുര്ഗ്രാഹ്യവുമായിരിക്കുന്നു. 

ബ്രഹ്മസൂത്രം സൂത്രരീതിയില് രചിക്കപ്പെടിരിക്കുന്നതിനാല് അതീവ സംക്ഷിപ്വും ഉര്വ്വി 

ജേഞയവുമാണ്. ഭാഷ്യാദികളുടെ സഹായം കൂടാതെ ബ്രഹ്മമ്ൂത്രാത്ഥം ഗ്രഹിക്കാന് സാധ് 

ക്കയില്പ. എന്നാല് ഗീത വിപുലമല്ല. എഴുന്നൂ൨ ദ്ല്രോകങ്ങഠംമാതരമേ ഗീതയില് ഉള്ളൂ. അതി 
ലും അവതാരികാരൂപത്തില് ഇരിക്കുന്ന പ്രഥമാദ്ധ്യായവും ഉപസംഹാരരൂപമായ പതിനെ 

ട്ടാം അദ്ധ്യായത്തിലെ അന്ധ്യഭാഗവും ഇടയ്മചഛുവരുന്ന അര്ജജുനസഞ്ജയവാക്യങ്ങളും കണക്കു 
കൂട്ടാതെ നോക്കിയാല് ഭഗവടുപദേശം അഞ്ഞുററിഎഴുപത്തഞ്ചു ശ്ലോകങ്ങളില് അടങ്ങിയി 
രിക്കുന്നു. മുപ്പത്തിരണ്ടു” അക്ഷരഞ്ങാം മാത്രമുള്ള ചെറിയ അനുഷ് ടുപ്' വൃത്തത്തില് ആണ് 
അവ പ്രായേണ രചിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ഇതിനുള്ളില് ശ്രീശങ്കരന് പറയുന്നതുപോലെ സമസ്ത 

വേദാത്ഥവും സംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭാഷയോ സുലളിതവും പ്രസന്നഗംഭീരവൃുമാണ്. മന 

സ്്റിലാക്കാന് യാതൊരു ക്ലിഷ്ടുതയയമില്പ. ഉപനിഷടത്ഥം മുഴുവനും ഇതില് അടങഞ്ങിയിരിക്കു 
ന്ന എന്നതു്" വിശദമാക്കാന് ഗിതാധ്യഠനത്തിലെ ഒരു ശ്ലോകം ഉദ്ധരിക്കാം. *4സവ്വോപനി 

ഷദോഗാവോ ദോശ്ധാഗോപാലനന്ദനഃ പാത്ഥോവത്സഃസുധീര് ഭോക്താ ദുശ്ധം ഗീതാമൃതം , 
മഹത്? എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളും സുപുഷ്ടുങ്ങളായ പശുക്കക്ളെപ്പോലെ ഭുശ്ധപൂണ്ണങ്ങളായി 

രിക്കുന്നു. അവയുടെ സാരമായ ക്ഷീരം സമ്പണ്ണുമായി എടുക്കാൻ ഗോപാലനന്ദനനായ 
ശ്രീഗോപാലകൃഷ്ണുന് ഉപനിഷത്തുക്കളുടെ നാഥന് ““തേനേബ്രഹ്മഹൃദായ ആദികവയോ?? 

എന്നു” ഭാഗവതത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുപോലെ വേദത്തെ ബ്രഹ്മാവിന്െറ ഹൃദയത്തില് 

പ്രചോടിപ്പിച്ച ശ്വേതാശ്വതരോപനിഷത്തിലെ വാക്യമനുസരിച്ചു്' “യോ ബ്രഹ്മാണം 
വിദധാതിപൃല്വം യോവൈ വേദാംശ്ച പ്രഹിണോതിതസ്ധ്ലൈ"” ബ്രഹ്മാവിനെ സൃഷ്ഠിച്ച്' അ 

ദ്ദേഹത്തിനു വേദം ഉപദേശിച്ച ശ്രീകൃഷ്ണുപരമായ്മാവിനുമാതൃരമേം സാശിക്കയയഷ്കു. അജജുന 
നാകുന്ന വത്സന് പ്രാത്ഥിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ആ ടുര്ല്പഭമായ ഭുശ്ധം നിഗ്മിച്ചത്. സുധീ അ 

തായതു് നല്ല ബുദ്ധി, ഇരശ്വരാിമുഖമായ ബുദ്ധിയുള്ളവര് എക്കാലത്തും ആ ഗീതാമൃതഭുശ്ധ 
ത്തെ പാഠനുംചെയ്തു കൃതാത്ഥരാകുന്നു. അജ്തുനനെ നിമിത്തമാക്കി ലോകോപകാരത്തിനു 
വേണ്ടി ഗീത ആ ര്ഭവിച്ച. അതിനാല് ദേവകീപുൃതരഗീതമായ ഈ ഏക ശാസ്ത്രത്തിനെ 

അഭ്ധ്യയനത്താല് പരമപുരുഷാത്ഥം ലഭിക്കും. ആപ്പവചനുപ്രകാരം “ഥീതാസുഗീതാ കത്ത 
യ്യാ കിമമ്പ്യൈഃ ശാസ്ത്രവിസ്തുരൈഃ യാ സ്വയം പട് മനാഭസ്യ മുഖപട് മാ ഒ്വിനിസ്തേതാ?? 



ളൂ 

ഗീത ഒന്നുമാത്രം ശ്രഭ്ധാപുരസ്സരം പാരായണംചെയ്യാല് മതിയാകും. അതിവിപ്യലങ്ങ 

ളായ അന്പൃയശാസ്ത്രങ്ങഠം അഭ്ധ്യയനംചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഗീത ശ്രീപദ് മനാഭനന്െറ മുഖ 
പദ് മത്തില്നിന്നും നദി്ലമിച്ച സാരാമൃതമാണ്'. അന്ത്യപ്രമാണമായ വേടംപോലും ബ്രഹ്മാ 
വിന്െറ മുഖത്തില്ന്നിന്നും വന്നതാണല്ലൊ. നാനമുഖനോ ശ്രീപദ് മനാഭന്െറ നാഭീകമല 

ത്തില്നിന്നും ഉത്ഭവിച്ചതാണ്”. അതിനാല് വേടത്തേക്കാളൂം ഗീതയ്യചുള്ള മാഹാത്മ്യം സുസ്സു 
ഷ്ടൂമാകുന്നു. വേദശിരസ്സ്ായ ഉപനിഷത്തായി ഗീത ആദ്യംമുതല്ക്കുതന്നെ കണക്കാക്കപ്പെ 
ട്ടിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ്' ഗീത എന്ന പേര്” അതിനു സൃഷ്ടിച്ചതും. ഭഗവാന് പറ 
ഞ്ഞുതു്' എന്നു സ്തചിപ്പിക്കാൻ ഗോപികാഗീതം എന്നപോലെ “ഭഗവല്ഗീതം” എന്നു വിളി 
ച്ചാല് മതിയായിരുന്നു. സ്ര്രീലിംഗപ്രത്യയത്തോടുകൂടി ഗീത എന്ന പേര്* ഉപനിഷത്ത്" 
എന്ന സ്ര്രിലിംഗശബ്ദം പിന്നീടുള്ളതുകൊണ്ടാണ്' സിദ്ധിച്ചത്. അദ്ധ്യായാവസാനത്തില് 
ശ്രീമദ് ഭഗവട് ഗീതാ സൂപനിഷതിസു എന്നതുകൊണ്ടു്” 4ശ്രീമട്' ഭഗവദ് ഗീതോപനിഷത്തു്? 
എന്നാണ് ഗീതയുടെ പുണ്ണുമായ നാമം, എന്നു സിദ്ധിക്കുന്നു. 

തുപനിഷത്തുകഠം തത്വോപദേശപ്രതിപാടദനരീതിയെയാണ് പ്രായേണ അവലം 
ബിച്ചിരിക്കുന്നതു് . സാമാന്യയജനങ്ങഠംക്ക്' ആ രീതി സുഗമവും സരസവുമായിരിക്കയില്ലം 

ഗീത രണ്ടു പരമസുഹത്തുക്കാം ഹൃദയംതുറന്ന്' സംഭാഷണംചെയ്യുന്നതായി പ്രതിപാടിക്കു 
ന്നതുകൊണ്ടു” ഗീതാപാഠകന്മാക്ക രസവുംകെൌതുകവും ഉണ്ടാകുന്നു. ഈ സംവാദസമ്പ്ൃദായം 
തത്വജ്ഞാനത്തെ അക്സിഷ്ടമായി സുഗാഹ്യമാക്കാന് പററിയതാണ്.. ഗീതയുടെ ഈ വൈശി 

ച്ത്തെക്കുറിക്കാന് അഭ്ധ്യായസമാഫ്തിയ് ലും ശ്രീകൃഷ്ണാടജുനസംവാടേ?? എന്നു പറഞ്ഞി 
രിക്കുന്നു. 

ഉപനിഷദാത്ഥത്തിന്െറ സംഗ്രഹമല്ലാതെ മറെറാന്നും ഗീതയില് ഇല്ലയോ? എന്ന 
ചോദ്യത്തിനു്" അവകാശമുണ്ട്. സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചാല് മറവചില 'വൈശിഷ്ട ച്ചങ്ങ 

ം മനസ്സിലാക്കാം. സാധാരണയായി ജ്ഞാനുസമ്പാദനത്തിനായിട്ടാണല്ലൊ ഗുരുവിനെ, ശി 
ഷ്യന് സമീപിക്കുന്നു. ജിജ്ഞാസുവായ ശിഷ്യന് ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്തിരുന്ന്” ശാന്ത 
മായി ഗുരുവിനോടു ചോടിച്ച്' സംശയനിപ്പത്തിവരുത്തുന്നു. ഗീതയുടെ സന്ദഭം ഇതില്നി 
ന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമാണു. കമ്മകോലാഹലബഹുലമായ ഒരു രംഗം യുദ്ധോത്സൃകരായി 
കൌരവപാണ്ഡവന്മാര് അണിനിരന്നു നില്ലുന്നു. ഭീഷ്ടാടികൌരവനേതാക്കന്മാരും ശ്രീകൃഷ്ണാ 
ജജുനാടിപാണ്ഡവപക്ഷത്തിലുള്ള വീരന്മാരും യുദ്ധത്തിനു വെല്ലുവിളിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ““പ്രവ്ൃ 
ത്തേ ശസ്്രസമ്പാതേ? യൃദ്ധം ആരംഭിച്ചു” ശസ്ത്രപാതം തുടങ്ങിയ ആ ഘട്ടത്തില് എതിര്പ 
ക്ഷത്തിലുള്ള വീരന്മാരെ കാണുന്നതിന്” താന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനാല് രഥത്തെ രണ്ട സൈ 

ന്യൃങ്ങളുടേയും മഭ്ധ്യത്തില് സ്ഥാപിക്കാന് അജ്ുനന് സാരഥിയായ ശ്രീകൃഷ്ണനോട് അപേ 

ക്ഷിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഭഗവാന് പ്രപ്ൃത്തിക്കുന്നു. അപ്പയോഠം രണ്ടു പക്ഷത്തിലും തന്െറ 

സ്വജനങ്ങളെകണ്ടു്” അവരുടെ നാശത്തിനു താന് കാരണമായി ഭവിക്കുമല്ലൊ എന്നു വിചാ 
രിച്ച്' പരമകൃപാവിഷ്ടനായി അജ്കനന് അമ്പരന്നു. ആ മഹാവീരനന്െറ ദേഹം ക്ഷീണി 
ച്ചു. മുഖം വരണ്ടു. ശരീരം ലിറച്ചു രോമഹഷം ഉണ്ടായി. ഗാണ്ഡീവം കയ്യില്നിന്ന്” വഴ്ച 

തി. ദേഹം ദഹിക്കുന്നതുപോലെ അനുഭവപ്പെട്ടു. മനസ്സു രമിച്ചു കുഴങ്ങി. അതിനാല് അത്യ 

ന്തം വിഷണ്ണനായി എന്തുവന്നാലും യുദ്ധം ചെയ്യുകയില്ല എന്നു പറഞ്ഞ് വില്ലം അമ്പും 
ത്യജിച്ച് രഥത്തില് ഇരുന്നു. കത്തവ്യകമ്മത്തില് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായ ഈ മോഹത്തെ ഒരി 
കരിക്കാനാണ്', അര്ജുനന് ഭഗവാന് ഗീതോപദേശം ചെയ്യുന്നതു. ഇനിയം ഒരിക്കലും 
ഇപ്രകാരമുള്ള മോഹം വരാതിരിക്കാന് ആത്മജ്ഞാനം കമ്മയോഗം മുതലായവ ഭഗവാന് ഉ 

പദേശിച്ചു. അജ്ജുനന്െറ ചോട്യഞ്ങഠംക്കെല്ലാം ഭഗവാന് സമാധാനം പറഞ്ഞു. തല്ഫല 

മായി “*മോഹോയം വിഗതോമമ്? എന്നു പതിനൊന്നാം അദ്ധ്യായത്തിന്െറ ആരംഭത്തി 

ലും “*നഷ്ടരോമോഹഃ സ്കൂതിര്ലബ്ലാ ത്വ പ്രസാദാന്മയാച്യയതാ സ്ഥിതോസ്ത്രി ഗത സന്ദേഹഃ 
കരിഷ്യേ വചനം തവ്” എന്നു പതിനെട്ടാം അഭ്ധ്യായത്തിന്െറ ഒടുവിലും അജ്ജുനന് ഏ 
റവപറഞ്ഞപ്രകാരം അദ്ദേഹത്തിന്െറ മോഹം നിശ്ശേഷം നീങ്ങി തത്വജ്ഞാനം ലഭിച്ച് ഭ 
ഗവദാജ്ഞ അന്മസരിച്ചു” ““യോഗടകമ്മസുകൌശലം'" എന്ന നിവ്വചനപ്രകാരം യോഗയുയ, 
ക്തനായി “*സമത്വംയോഗള ല്യതേ?” സമചിത്തനായി “*സുഖടഃഖേ സമേകൃത്വാ ലാഭാലാ 
ഭൌ ജയാജയൌ തതോയുദ്ധായയുജ്യസ്വനൈവംപാപമവാസ്സ്റ സീ?" യുദ്ധംചെയ്തു. ലെരകി 
കന്മാക്ക്' ലോകത്തിലിരുന്ദതന്നെ ലോകവ്യവഹാരങ്ങളില് ““ഘോരേകമ്മണി?” ഘോരമായ 
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യുഭ്ധകമ്മവും സ്വധമ്മമായിത്തീന്നാല് അതും ചെയ്തുകൊണ്ടു മോക്ഷപ്രാഫ്ഠി ലഭിക്കാനുള്ള 
യോഗരഹസ്യത്തെയാണ് ഗീത ഉപദേശിക്കുന്നത്. ഇതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് ഇതിനെ യോ 
ഗശാസ്ത്യമായി പായുന്നത്. “4ബുദ്ധിയ്യോഗേത്വിമാംശ്ൃണ്ട്” എന്നും “ഇമംവിവസ്വതേ യോ 
ഗം പ്രോക്തവാനുഹമവ്യയം സകാലേനേഹമഹതാ യോഗോനഫ്ടഃപരന്തപ? ““സ ഏവാ 
യം മയാത്േ/ദ്യയോഗഃ പ്രോക്തഃ പുരാതന എന്നു ഭഗവാനും “യോയം യോഗസ്തറവയാ 
പ്രോക്തസ്സ്ാമ്യേനമധുസ്മടന? എന്നിപ്രകാരം അജജ്ുനനും പറയുന്നുണ്ടല്ലൊ. ഇതുകൊണ്ടു 
തന്നെയാണ്” ഇതിനെ “ബ്രഹ്മവിദ്യായാം യോഗശാസ്റ്രേ” എന്ന്” യോഗശാസ്ത്രുമായി ഗണി 
ക്കുന്നത് . സഞ്ജയനും യോഗം യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണന് മഹാത്മാവായ അജജ്യനന൯' മപ 
ദേശിക്കുന്നതു കേട്ടു എന്നും പറയുന്നുണ്ടു്. ഉപനിഷത്തു' ജ്ഞാനത്തെ പ്രകാശിപ്പിച്ചു. ആ 
ഇഞ്ഞാനത്തെ ലോകജീവിതത്തില് പ്രായോഗികമാക്കാനുള്ള മാഗ്ലുത്തെ ഭഗവാന് അര്ജുന 
നെ ന്ദിമിത്തമാക്കി ലോകത്തിന്” ഉപദേശിച്ച. ഇതാണ്” ഗീതയുടെ പ്രത്യേകവൈശിഷ്ടയ്യം. 

ഭകതിയെപ്പുററി പരിസ്റ്റുടമായി ഉപനിഷത്തില് പറഞ്ഞുകാണുന്നില്ല. ഭഗവല്പ്രാ 

പ്ല്രിക്ക്' ഭകതി സുലഭമായ മാ്ലമാണെന്ന്' ഗീത പല സ്ഥലങ്ങളിലും പറയുന്നു. *“ക്ലേശോ 

ധികതരസ്തേഷാമവ്യക്താസക്തചേതസാം അവ പൃയക്താഹി ഗതിര്ടഖം ദേഹവട് 'ഭിരവാപ്യ 

തേ” “4സുസുഖം കത്തുമവയ ്യയം?? ““നമേഭകത? പ്രണശ്യതി?” “4തേഷാമഹം സമുദ്ധത്താമൃത്യ 
സംസാരസാഗരാല്്"? *4തേഷാം സതതയുക്താനാം ഭജതാംപ്രീതിപൂവ്വകം ദദാമി ബുഭ്ധിയോ 
ഗം തം യേനമാമുപയാന്തിതേ?” '“തേഷാമേവാനുകമ്പാത്ഥ മഹമജ്ഞാനുജംതമ നാശയാമ്യാ 
ത്മഭാവസ്വഥോ ജ്ഞാനദീപേനുഭാസ്വതാ?" ഭകത്യാമാമഭിജാനാതിയാവാന് യശ്ധാസ്തിതത്വതഃ 
തതോമാം തത്വതോ ജ്ഞാത്വാവിശതേ തദനന്തരം” അവസ്ഥവത്തിലും “€മന്മനാഭവ മത്" 
ഭക്ഷതോ മദ്യാജീമാംനമസ് കുരു" ഈ ശ്രോകം ഒന്പതാമഭ്ധ്യായത്തിന്െറ അവസായത്തിലും 

കാണുന്നു. ഇതിനെ സവ്ൃഗുഹ്ൃതമമായ പരമവചന്മായും ഭഗവാന് പറയുന്നു. ഗീതയുടെ 
സാരം ഗീത പത്തുപ്രാവശ്യം ഉച്ചരിച്ചാല് കിട്ടുന്ന ത്യാഗമാണെന്നു ശ്രീരാമകൃ്ണുദേവന് പറ 
ഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഗീതയിലും “*സവ്വധമ്മാന്പരിത്യജ്യമാമേകം ശരണംവ്വജ്? എന്നു ഭഗവാനും 
അരുളിച്ചെയ്യുന്നു. സവ്വവും തൃജിച്ചു' ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. ഭഗവാന്െറ യന്ത്രമാ 
യി അഹംകാരമമത്വങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ച്' ““ലോകസംഗഹമേവാപിസംപശ്യന് കത്തുമര്ഹ 
സി" ഭഗവാനെപ്പ്യോലെയും ആത്മജ്ഞാനികജായ ജനകാടിസിദ്ധന്മാരെപ്പ്ോോലെയും കുരു 
കമ്മൈവതസ്താല് ത്വം പൂപ്ലൈഃ പൂവ്വതരംകൃതം?” ലോകഹിതത്തിനായി കമ്മകശലനായി 
വത്തിക്കുക, ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവര് *ഏതന്മേമതമിമംനിത്യം അനുതിഷ്ന്തിമാനവാഃ ശ്രദ്ധാ 
വന്തോയനസ്തയന്തോ മുച്യന്തേത്യേപികമ്മഭി്? കമ്ബന്ധമില്ലാതെ സനിര്ല്ലേപന്മാരായി 
മുക്തന്മാരായിതന്നെ ഭവിക്കും. 

ലോകത്തില് പ്രായേണ എല്ലാ ഭാഷകളിലും ഗീത ഭാഷാന്തരപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടു. 
വിദേശീയപണ്ഡിതന്മാരും തത്വജ്ഞാനികളും അതിനെ വളരെ കൊണ്ടാടുന്നു. ഇംഗ്ലീഷില് 
ഇതര് ആദ്യമായി തര്ജ്ജമചെയ്തുത്' വാറന് ഹേസ്റ്റിംഗസിനെറ കാലത്തില് അദ്ദേഹത്തിന്െറ 
പ്രോത്സാഹത്താല് (വമി "01]1൦5) എന്ന പണ്ഡിതനായിരുന്നു. അതു പല ചിന്ത 
കന്മാരുടേയും ശ്രഭദ്ധാബഹുമാനാടികളെ ആകഷിച്ചു. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ പ്രസിര്ധഗുദ്വ കാരനും 
തത്വജ്ഞാവിയുമായ കാര്ലൈല് അതു വായിച്ചു്" ആശ്ചയ്യപരതന്തൂനായി അമേരിക്കയിലെ 

ശ്രേഷൃതത്വജഞാനിയായ എമേഴ് സനു പാരിതോഷികമായി. ശ്രദ്ധാപുവ്വം പഠിക്കണമെന്ന 

ഉപദേശത്തോടെ നല്ലി. ഏമേഴ്സനും അതിനെ പ്രശംസിച്ചു പറഞ്ഞ. എന്നല്ല ഗീതയി 
ലെ ചില ശ്ലോകങ്ങഠം തജ്ജമചെയ്തു പ്രസിദ്ധപ്പെടത്തുകയും ചെയ്തു. തോറോ എന്ന എമേ 
സെറ സ്നേഹിതനായ അമേരിക്കന് തത്വചിന്തകന് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു .*ഗീതയാകുന്ന 
വിമ്മലസരസ്സില് പ്രതിദിനം സ്താ൯ംചെയ്തി ഞാന് എന്റെ മനസ്സിനെ ശുദ്ധമാക്കി നില 
നിത്തുന്നു."” ഇന്നും ഗീതാപാരായണംചെയ്യുന്ന പാശ്ചാത്യചിന്തകന്മാർ ഈ രീതിയിലുള്ള 

അഭിപ്രായംതന്നെയാണ് പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതു. നാസ്തികനായി ആരംഭിച്ചു എങ്കിലും യഥാ 
ത്ഥതത്വജിജ്ഞാസയും സത യാന്വേഷണബ്ുഭ്ധിഷ്ും ഉണ്ടായിരുന്നതിനാല് ആസ്തികശിരോമ 

ണിയായിത്തീന്നിരിക്കുന്ന (10൦൨൭ 1) എന്നു ഇംഗ്ലീഷ് തത്വചിന്തകന് പറുന്നത് 
“ശാശ്വതമായ തത്വജ്ഞാനം പ്രതിപാടിക്കേണ്ട സകല വിഷയങ്ങളും സമ്പൂ്ണ്ണുമായും നി 
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ന്ദിശ്ധമായും ഗീതയെപ്പോലെ മററ ഒരു ഗ്രന്ഥവും വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല" എന്നാണ്. 
ശ്രീ. ഗാന്ധിജിക്ക്” ജീവിതത്തില് നേരിടുന്ന സകല പ്രശ്നുങ്ങഠംഭം ശരിയായ സമാധാനം 
നല്കി സമാശ്വസിപ്പിച്ചിരുന്ന അംബ ഗീത ഒന്നുമാത്രമാണ്. 

ഗീത കാമധേനുവിനെപ്പോലെയാകുന്നു. പാരായണംചെയ്യുന്നവന്െറ മന്ഃസ്ഥി 
തിയും ആഭ്ധ്യാത്മികാവസ്ഥയും അനുസരിച്ചു" അത്ഥം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട 
ത്രേ ഗീതയുടെ ആവിര്ഭാവം മുതല് ഇതുപയ്യുന്തം ഗീതയ്യൂ പല ടീകകളും വ്യാഖ്യാനങ്ങളും 
ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും. ആധുനികകാലത്തില് പണ്ഡിതവരിഷ്ക. 
നായ ലോകമാന്യബാലഗ ംഗാധരതിലകനും ചിന്തകന്മാരില് അഗ്േസരനായ അരവിന്ദനും 
രചിച്ചിട്ടുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങഠം അവരുഭെ അനുഭവത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തീടടുള്ളവയാണ്. 
അദ്വൈതവും ഭക്തിയും ഒരുമിച്ചു” സരസമായി യോജിപ്പിച്ച്" ഇംഗ്ലീഷുകാരനായി ജനിച്ച 
എമ്മിലും സംസ്ല്ലാരവും തപപസ്സുംകൊണ്ടു' ഭാരതീയയോഗിയായി ജീവിക്കുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണപ്പേമ൯ 
എന്ന മഹാനെറ വ്യാഖ്യാനവും ശ്രഭ്ധേയമാണ് . മഹാരാഫ്ടരഭാഷയില് ജ്ഞാനേശ്വരന് 
എന്ന സിദ്ധയോഗിയാണ് ഈ അപ്പൈതഭക്തിസമച്ചയസമ്പ്ൃയദായത്തിന്െറ പ്രവത്തകന്. 

ഇപ്രകാരം സര്വ്വഥാ മാഹാത്മ്യമേറിയതും സര്വ്വജനഹിതൈഷിണിയും അദ്ദൈ 
താമൃതവഷിണിയും ഭവദ്വേഷിണിയുമായ ഗീതാംബികയേ പരിചയപ്പെടുത്താന് പല ഗ്രന്ഥ 
ങ്ങളും ലോകത്തില് വിശിഷ്യ ഭാരതത്തില് ആവിര്ഭവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അവയില് ഇപ്പ്യോഠം നില 
വില്ലുന്ന സവ്യപ്രാചീവമായ ഭാഷ്യം ശ്രീശങ്കരവിരചിതമാണ്'. അതിനുമുമ്പും വ്യാഖ്യാതാ 
ക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതു്" ശാങ്കരഭാഷ്യത്തിലുള്ള അവയുടെ ഖണ്ഡനങ്ങളില്നിന്നും അ 
നുമാനിക്കാം., എന്നാല് ശ്രീശമ്കരന്െറ ടിവ്യപ്രതിഭയുടെ സമക്ഷത്തില് അവ നിഷ് പ്രഭ 
ങ്ങളായി എന്നെന്നേക്കും അസ്ലമിച്ചു. ശങ്കരരാഷ്യത്തിന്െറ ഖണ്ഡനമണ്ഡനങ്ങളാണ്' പി 

ന്നീടുണ്ടായിട്ടുള്ള ഭാഷ്യടീകാടികഠം എങ്കിലും ശാങ്കരഭാഷ്യം ഇന്നും സമുജബ്പലമായിതന്നെ 
ശോഭിക്കുന്നു. ജ്ഞാനികളില് അഗ്രഗണ്യനായ ശ്രീവിവേകാനന്ദസ്വാമി ഒരു സംസ് കൃത 
ലേഖത്തില് “*ശങ്കരയേവാലംബനീയഃ” ശങ്കരഭാഷ്യംതന്നെയാണ്' പ്രമാണമായി അവ 
ലംബിക്കേണ്ടതു്' എന്ന്" അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മലയാളഭാഷയില് ശാങ്കരഭാഷ്യത്തി 
ണ്െറ തര്ജ്ജമയും അതവലംബിച്ചു്' ചില പ്യ്യാഖ്യാനങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും അവ ഒന്നും സുഗ 
ഹങ്ങളായിരിക്കുന്നില്ല. അക്കാലത്തു ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്ന പല തക്ചെച്ചുകഠം ശാങ്ചരരാ 
ഷ്യത്തില് കാണുന്നുണ്ട്". ഇക്കാലത്തു ഗീതാത്ഥം മനസ്സിലാക്കാന് അവ പ്രയോജനപ്പെട 
ന്നില്ല. 

അഭ്ധ്യാത്മനിഷ്ഠയില് ജീവിതം നയിച്ചു” അഭ്ധ്യാത്വരാമായണം പഞ്ചദശി മുതലായ 
മഹാഗ്രന്ധങ്ങളും വിശേഷിച്ചു” ശ്രീമഹാഭാഗവതവും വിശിഷ്ടങ്ങളായ വ്യാഖ്യാനുങ്ങളോടു 
കൂടി ഏത്രയും ലളിതവും സരജവും സരസവും ഹൃദയഗ്രാഹകവുമായ രീതിയില് കേരജുസ 
ന്താനങ്ങഠാംകട്' പ്രദാനംചെയ്തിട്ടുള്ള മഹാഭക്തനും തത്വചിന്തകനും പണ്ഡിതവരേണ്യുനു 
മായ പണ്ഡിതന് ഗീതയെക്കൂടി ദാനംചെയ്യാന് ഒരുമ്പെട്ടത് നമ്മളുടെ ഭാഗ്യംതന്നെ. ഗീത 
യൂടെ വിസ്തൃതമായ വ്യാഖ്യാനമത്രേ ഭാഗവതം; പ്രത്യേകിച്ച് ആ മഹാഗ്രന്ഥത്തിലെ 
ഏകാദശസ്തുന്ധം. അതിനാല് ഭാഗവതം കരതലാമലകംപോലെ ഗ്രഹിച്ചു" അന്യൃക്കും സുഗ 

മവും സുലഭവുമാക്കിത്തീത്തിരിക്കുന്ന ഈ മഹാത്മാവിനേക്കാഠം ഗീതയെ വു, ്യാഖ്യാനിക്കാന് 

യോഗ്യരായി വേറെ ആരുമില്ലെന്ന് നിസ്സംശയം പറയാം. വ്യാഖ്യാനരീതി മനോജഞവും 
ഹൃദ്യവും മധുരവും പല സ്ഥലങ്ങളിലും അപൂവ്യവുമായിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഗീതയെ കൈര 

ളിക്കു നല്കിയ ഈ ഭക്തോത്തമന് ഇനിയും പല അമൂല്യരത്നങ്ങം നമുക്കു ദാനംചെയ്യാന് 

വേണ്ട ആയുരാരോഗ്യസെരഖ്യങ്ങം അദ്ദേഹത്തിനു ശ്രീകൃഷ്ണുപരമാത്മാവ്്' അരുളട്ടെ. 

0 ട്ടാ, 

1ലന൦ര് ധാന, റ0ന്ദല്ചി 

ഗ്ല 1,107, വിഴി വ് 

1൩7, 1നീനര്നധസ 

ടാ. 



കൃതജ്ഞത. 

1935 തൂലായിമുതല്ക്കിതുവരെയുണ്ടായ ആയുഷ്ട്ലാലത്തില് അദ്ധ്യാത്മരാമായണ 

ത്തിനേറയും വേദാന്തകേസരിയുടേയും ഭാഷാവ്യയാഖ്യാനങ്ങഠം ആദ്യമായും ശ്രീമല്ഭാഗവത 

വ്യാഖ്യാനം രണ്ടാമത്തേതും മൂന്നാമത്തേതും ആവത്തികളായും ശ്രീബദരീശസ്തോതം, ശ്രീപഞ്ച 

ദശി, ഇപ്പോഠം ശ്രീമല്ഭഗവല്ഗീത എന്ന വേദാന്തഗ്രന്ഥങ്ങംക്കു ആദ്യമായും യഥാമതി ഭാ 

ഷയില് വിവരണങ്ങഠംചേത്തി പ്രസിദ്ധപ്പെടത്തുവാനും ആ വിധത്തില് ഭഗവാനേയും മഹാ 

ത്മാക്കളായ ഭകതജനങ്ങളേയും ആരാധിപ്പാനും സാധിച്ചത്” ഭഗവല്കാരുണ്യൃത്താലും മാന്ദ്യ 

സുഹൃത്തും ഉത്തമഭക്തനുമായ നോമ്മന് പ്രസ്സുടമസ്ഥന് ശ്രീ. കെ.വി. അച്യൃത൯നായരുടേയും 

അദ്ദേഹത്തിന്െറ കുടുംബത്തിനേറയും അകൃത്രിമപ്രേമത്താലുമാകുന്നു. കാവ്യം പഠിക്കുന്നകാ 

ലത്തില് നെന്മാറ രായിരങ്കണ്ടത്ത്' ശ്രീമാന് ഗോവിന്ദമേനോന് എന്നവരുടെ ശിഷ്യസ്ഥാ 

നം ലഭിപ്പാന് എനിക്കു ഭാഗ്യമുണ്ടായതിനെറ ഫലമാണ് സര്വ്ലേശ്വരാനുഗഹരൂപേണ ഇ 

പ്പോഠം അനുഭവപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. എന്െറ വന്ദൃഗുരുവരന്െറ പുത്രിയും ജാമാതാവുമായ 

ഇയ ദമ്പതിമാരോടും അവരുടെ സന്താനങ്ങളോടും ““ജ്ഞാനദാതാ ഗുരുഃ പിതാ?” എന്ന ശാ 

സ്്രാനുസരണം എനിക്കൊരു ധാമ്മികബന്ധം സിദ്ധമായിരിക്കയാല് അവരുടെ സര്പ്പമംഗ 

ഉത്തിന്നും ആയുരാരോഗ്യത്തിന്നും ശ്രീപാത്ഥസാരഥിയെ കൂപ്പുകൈകളോടുകൂടെ പ്രാത്ഥിക്കുക 

മാത്രമല്ലാതെ മറെറാന്നും ചെയ്താന് സാധ്യമല്ല. ഉപര്യപരി ശ്രേയസ്സവക്കുണ്ടാവാന് ഞാന് 

; സ്വന്തനിലയില് ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ശ്രീമല്ഭഗവല്ഗീതാ പ്രസിദ്ധീകരണത്തില് 

അദ്ദേഹം അതിശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ചതുകൊണ്ടു മാത്രമാണ് ഇതുരവേഗത്തില് ഇതിനെ പ്രകാശി 

പ്പിക്കാന് സാധിച്ചത് . 

തിരുവിതാംകൂര് സവ്വകലാശാല ഓറിയന്റല് മാനുസ്ക്രിപ്ട് ലൈബററി 

(നഴ വ്യ! 1ദ്പ്ധടഥി: 1.0൦) പെന്ഷന് സുപ്രഡെണ്ടും തിരു 

വനന്തപുരം ശ്രീചിത്തിരാ സെന്ററതി ഹിന്ദുമതഗന്ഥശാലയിലെ ഇപ്പ്യോഴത്തെ ക്യൂറെയിട്ട 

രും ഉപനിഷത്തുകാം, ബ്രദ്മസ്ൃത്രം, ഭഗവത്ഗീത എന്ന പ്രസ്ഥാന തരയത്തിന്െറ മമ്മജ്ഞ 

നുമായ ബ്രഹ്മശ്രീ പി. ശേഷാദ്റിഅയ്യുരവഠംകഠം, ബി. എ. എം. എല്. ഞാനെഴുതീട്ടുള്ള ഈ 

ഭഗവല്ഗീതാവ്യാഖ്യാനത്തെ ബഹുജനസമക്ഷം സദയം സസന്തോഷം അവതരിപ്പിക്കുന്ന 

തും, ഗീതയുടെ മാഹാത്മ്യത്തെ സവിശേഷം പ്രതിപാടിക്കുന്നതുമായ ഒരവതാരിക അയച്ചുത 

ന്നതിന്ന്' എനിക്കുള്ള നന്ദിയെ ഇവിടെ സാദരം പ്രകാശി പ്പിക്കുന്നു. പെൌരസ്തയപാശ്ചാത്യ ത 

ത്വജ്ഞന്മാര് ഒരുപോലെ ആരാധിക്കുന്ന പരമതത്വം ഗീതയില് പ്രകാശിക്കുന്നുവെന്നുറപ്പിച്ചി 

രിക്കുന്ന ആ അവതാരിക ഗീതാഭക്തന്മാരെ ആനദിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നായിട്ടു കരുതാവുന്നതിനാല് 

ശ്രീമല്ഭഗവല്ഗീതാപരമാചായ്യശ്രീകൃഷ്ണുപരമാത്മാവുതന്നെ ആ പുണ്യപുരുഷനെ ആയുരാ 

രോഗ്ൃപ്രദാനത്താല് ലോകോപകാരത്തിന്നായനു ഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്നു ഞാന് പ്രാത്ഥിക്കുന്നു. 

എന്െറ ഈ വ്യാഖ്യാനത്തില് സ്തൂലിതങ്ങഠം പലതും വന്നിരിക്കും. ഗീതാതത് 

പരന്മാരായ മഹാഭക്തന്മാരും പണ്ഡിതമഹാശയന്മാരും സകരുണം പൊരത്തനുഗഹ। 

ക്കേണം എന്നു പ്രാത്ഥിക്കുന്നു. ഭഗവാന് ശ്രീപാത്ഥസാരഥി_അന്തയ്യാമിരൂപേണ സ്യ 

രുടേയും ശരീരേന്്രിയമനോബുഭ്ധ്യാടികളാകുന്ന രഥത്തെ നടത്തുന്ന മഹാസാരഥിയാകയാരല് 

ആ സാരഥിയിൽ പുണ്ണുമായാത്മസമല്ല്യണം ചെയ്തുകൊണ്ടു രഥികന് തിരുനാമസങ്കിത്തനം 

ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാല് മതി. മാഗ്ലും തെററാതെ ലക്ഷ്യത്തില് രഥികനെ എത്തിച്ചുകൊള്ളും. 

എന്ന് അചഞ്ചലവിശ്വാസത്തോടുകൂടെ ഗീതാപരിശീലഈനത്തില് എല്ലാ ഭക്തന്മാശ്ടം ശ്രദ്ധ 

വഭ്ധിച്ചുവരുവാന് എല്ലാവരുടെ പേരിലും ഞാന് ഭഗവാനോടു പ്രാമ്ഥിക്കുന്നു. 



ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. 

ശ്രീമല്ഭഗവത്'ഗീതയെ ഭക്തന്മാരും പണ്ഡിതാഗേസരന്മാരും യോഗീശ്വരന്മാരു 

മായ പല മഹാത്മാക്കളും സംസ്കൃതത്തിലും ദേശഭാഷകളിലും വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ടു. അവ 

രില് ചിലരുടെ ചിലചില പദ്യങ്ങളെ താഴേ കാണിക്കുകയും സാരം മാത്രം എഴുതുകയും 
ചെയ്യുന്നത്" ഗീതാതല്ലരന്മാക്ക ഗീതാവൈഭവം നന്നായിട്ടറിവാനും സന്തോഷിപ്പാനും മഹാ 
ജനങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹത്തില് അതിവിശ്വാസം ജനിപ്പാനുമുപകരിക്കുമെന്നു കരുതുന്നു. 

ഏകം ശാസ്ത്രം ദേവകിപൃത്രഗീതമേകോദേവോ ദേവകിപുത്തഏവ 

ഏകോമമന്ത്രസ്മസ്യ നാമാനിയാനി കമ്മാപ്യേകം തസ്യദേവസ്യസേവാ. 

ശ്രീദേവകീദേവിയുടെ പുത്രനായ ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാന് ഗാനംചെയ്തു ശ്രീമല്ഭഗവല്ഗീതയെന്ന 
ഒന്നുമാത്രം ശാസ്ത്രം. ശ്രീദേവകിപൃത്രനായ ശ്രീകൃഷ്ണന് ഏകന്മാതരം ആരാധ്യനായ ദേവന്. 

ആ ഭഗവാന്െറ നാമങ്ങഠാംതന്നെ ഒരേ ഒരു മനൂ൦. ആ ദേവന്െറ സേവതന്നെ ഏകമായ 

കമ്മം. 

ഓം നാരായണഃപരോ/വ്യഭതാദണ്ഡമവ്യക്തസംഭവം 

അണ്ഡസ്യാന്തസ്ത്വിമേലോകാഃ സപ്ലട്പിപാചമേടിനീ. 
ഓങ്കാരപദത്താല് വാച്യയനായ ശ്രീനാരായണന് അവ്യക്താവസ്ഥയെ വെടിഞ്ഞുടിച്ചു വി 
ഉുമ്ങുന്നു അവ്യക്തത്തില്നിന്നുത്ഭവിച്ചു ബ്രഹ്മാണ്ഡം. ബ്ൃഹ്മാണ്ഡത്തിനെറ അന്തഭാഗത്തിത 

സകല ലോകങ്ങളും ഏഴു ദ്വീപുകളും ഭൂമിയും വസിക്കുന്നു. 

സ്വധമ്മജ്ഞാനവൈരാഗൃയസാധ്യഭക്തയേകഗോചരഃ 

നാരായണഃപരംബ്രഹ്മഗീതാശാസ്ര്രേസമീരിതഃ. 
സ്വധമ്മാനുഷ്ലാനം, ജ്ഞാനം, വിഷയവൈരാഗ്യം എന്നിവയാല് സാധിക്കാവുന്ന ഭക്തിയെ 
ന്ന ഒന്നിനാല് മാത്രം അറിവാന് കഴിയുന്ന പരബ്ദഹ്മമായ ശ്രീനാരായണനെകുറിപ്പു ഗീതാ 

ശാസ്ത്രം പ്രതിപാടിക്കുന്നു. പ്രതിപാദ്യവിഷയം പരബ്ബഹ്മസ്വരൂപനായ ശ്രീനാരായണന് 
ഫ്എന്നു സാരം. 

യല്പാദാംഭോരുഹധ്യാനവിധ്വസ്താശേഷകലുഷഃ 

വസ്ത്രതാമുപയാതോഹംയാമുനേയം നമാമിതം. 

യാതൊരു ദേവനന്െറ പാദപങ്കജധ, ല്യാനമഹിമയാല് സമസ്തരപാപനിര്മ്മുക്തനായ ഞാ൯ 

സത്ൃസ്വരൂപനായിഭവിച്ചുവോ ആ യാമുനേയന്വേവയമുനാനാദിതിരസഞ്ചാരിയായ ശ്രീകൃഷ്ണ 

ചന്്നെ അഥവാ യാമുനേയനെന്നു സുപ്രസിദ്ധനായ ആചാഷ്യനെ ഞാന് നമഡസ്ലുരിക്കുന്നു. 
[₹ ശ്രിരാമാനുജാചായ്യുര്ചെയ്തു പ്രാരംഭം ഇങ്ങിനെയാകുന്നു. 

ഭഗവന്നാമസസ്മ്യാഫ്ലി മാത്രാല്സവ്യമവാപ്യതേ 

ഫലിതം ശാലയടഃ സമ്യക് വൃഷ്ടിമാത്രാവലോകിതേ. 

ശ്രീഭഗവാന്െറ നാമജപം മാത്രമുണ്ടായാല് എല്ലാം സിദ്ധിക്കും. ആ ഭഗവാനെത്തന്നെ സ 

മ്രാപിച്ചാല് പിന്നെ സ്വയവും സിദ്ധമായെന്നു പറയേണമോ. മഴ പെയ്യാന് ഭാവിക്കുന്നതി 
നെ കാണുമ്പോഠാംതന്നെ സസ്ധൃങ്ങഠം ഫലിക്കുന്നു. വൃഷ്ടിയനുഭവപ്പെട്ടാല് പിന്നെ ഫലപു 
ഡ്യിയെകറിച്ചു പറയേണമോ. (ശ്രീ അഭിനവഗുപ്പുപാദാചാഷ്യന്) 

ദേവം നാരായണം നത്വാ സര്വ്വദോഷവിവജ്ജിതം 
പരിപുണ്ണം ഗരുൂന്സ്വാന് ഗീതാത്ഥം വക്ഷ്യാമിലേശതഃ. 

സകലദോഷങ്ങളേയും അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്ന സ്വപ്രകാശസ്വരൂപനും പരിപൂണ്ണ്ണുനുമായ ശ്രീ 

നാരായണനേയും എന്െറ ഗുരുഭൂതന്മാരേയും നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ടു, ഗീതാത്ഥത്തിനന്െറ ലേ 
ശാംശത്തെ പറയുന്നേ. പൂണ്ണണമായിട്ടു പറവാന് ആക്കു സാധിക്കും 

ത്രി ആനന്ദതീത്ഥമധ്വാചാഷ്യന്) 



ി 

യദംഘ്വിപോത ശരണസ്യീ൪ത്വാ മോഹാംബുധിംനരഃ 

സ്വാത്മധമ്മമു൭ൈ പത്യാശുതംവന്ദേപുരുഷോത്തമം. 

യാതൊരുവന്െറ പാദമാകുന്ന കപ്പലിനെ ആശ്രയിക്കുന്ന മനുഷ്യന് ദേഹാദ്യാത്മഭാവമാക 
ന്ന അജ്ഞാനസമുദ്ത്തെക്കടന്നിട്ടു സ്വാത്മധമ്മമായ സച്ചിദാനുന്ദത്തെ പ്രാപിക്കുന്നുവോ, 
ആ പുരുഷോത്തമനെ ഞാന് നമസ്കരിക്കുന്നു. 

യദീക്ഷണസുധാധാരാപ്യായിതഃ സുകൃതീനരഃ 

കൃശോപിലഭതേപുഷ്ടിം തംശ്രീവല്ലഭമാശ്രയേ. 

യാതൊരുവന്െറ കടാക്ഷമാകുന്ന അമൃതവഷത്താത സന്തൃഫ്തനായ പുണ്യവാനായ മനു 
ഷ്യന് കൃശനായിരുന്നാലും വൃദ്ധിയെ പ്രാപിക്കുന്നുവോ_ജീവസുക്തനായിട്ട ബ്രഹ്മഭാവത്തെ 
അടയുന്നുവോ_ ആ ശ്രീപതിയെ_അഥവാ ശ്രീവല്പഭാചായ്യുനെ ഞാനാശ്രയിക്കുന്നു. 

ശ്രീവല്പഭാചായ്യ൯) 

അകൃത്യമപീകര്വ്വാണോ ഭംജാനോപിയഥാതഥാ 

കദാചിന്നാരകംദൂദഖം ഗീതാധ്യായീനപശ്ൃതി. 

അകൃത്യം ചെയ്യുന്നവനും അഭക്ഷ്യഭക്ഷണം സ്വീകരിക്കുന്നവനുമായിരുന്നാലും ഗീതാത്ഥത്തെ 
ധ്യാനിക്കുന്നവന്_അഥവാ ഗീതയെ അധ്യയനംചെയ്യുന്നവന് ഒരു കാലത്തിലും നരകടുഃഖം 

എന്താണെന്നറിവാനിടവരികയില്ല. 

വേദോദധിപ്പമഥിതം വാസുദേവസമുദ്ധൃതം 

സന്തഃപിബന്തി സതതം ഗീതാമൃതരസായനം. 
വേദമാകുന്ന സമുൃദ്യത്തെ കടഞ്ഞിട്ടു വാസുദേവന് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഗീതയാകുന്ന അമൂതര 

സായന്ത്തെ സജ്ജനങ്ങഠം നിരന്തരം പഠനം ചെയ്യുന്നു. മര്ത്യനെ അമതിയ്യനാക്കുന്ന അമ്ല 
തമാകുന്നു ഗീതയെന്നു സാരം. ശ്ര്രീഹനുമാന്) 

യതിപരിവൃഡോയല്ശഗീതാനാമദശയദഞ്ജസാ 
നിഗമപരിഷന്നേദീയാംസം നിരാമയമാശയം 
ജനനപദവിയാതായാ തശ്രമാപഹരാംധിയം 

ജനയതുസമേദേവഃ ശ്രീമാന് ധനംജയസാരഥിഃ. 

യാതൊരു യതിമ്രേഷ്ണന് യാതൊരു ഭഗവാന് കിത്തിച്ചതായ ഗീതാശ്ലോകങ്ങളുടെ വേദസ 
മ്മതവും നിദ്ദോഷവുമായ ആശയത്തെ കാട്ടിത്തന്നുവോ ജനനമരണപ്രവാഹത്തിലകപ്പെട്ട കഃ 

ഫ്ടൂപ്പെടുന്നതിനെ തീക്കവാനുപകരിക്കുന്ന സല്്ബുദ്ധിയെ ശ്രീപാത്ഥസാരഥി തന്നെയാക 
ന്ന ആ ദേവന്_ശ്രീരാമാനു ജാചായ്യന്_എന്ദിക്കു നല്കട്ടെ. 

ശ്രീവേദാന്തദേശികാചായ്യ ശ്രീവെങ്കടനാഥന്.) 

അസംസ് പ്ൃശ്യൈവപ്രകൃതിം വികൃതിംചഗുണൈഃസഹ 

യ സദാഭാതിമേ/ന്തഃസ്ഥ സ്പുംസേവേ കൃഷ്ണുമീശ്വരം. 
പ്രകൃതിയേയും തല്ഗുണങ്ങം നിമിത്തമുണ്ടായ വികൃതിയേയും സ്റ്ൃശിക്കാതെ യാതൊരുവന് 
എന്െറ അന്തഭാഗത്തില് എപ്പോഴും പ്രകാശിക്കുന്നുവോ സര്വേശ്വരനായ ആ ശ്രീകൃഷ്ണ 
നെ ഞാന് സ്വവിക്കുന്നു. 

തേനൈവടത്തയാമത്യാ തല്ഗീതാവൃവൃതിഃകൃതാ 
സഏവപരമാനന്ദസ്തുയാ പ്രിണാതുമാധവഃ. 

ആ ഭഗവാന് നല്കിയിരിക്കുന്ന ബുദ്ധിപ്പത്തിയനുസരിച്ചിട്ട ആ ഭഗവാന്തന്നെ ഗാനം 
ചെയ്തു ഗീതക്കു ഞാന് വ്യ്യാഖ്യാ൯നം ചെയ്തു. പരമാനന്ദസ്വരൂപനായ ആ ലക്ഷ്തികാന്തന് 
ഭഗവാന് ജു വ്യ്യാഖ്യാനത്താല് സന്തോഷിക്കട്ടെ. 

സ്വപ്പാഗല് ഭ്യബലാദ്വിലോകയ ഭഗവല്ഗീതാംതടന്തര്ഗതം 

തത്വംപ്രേപ'സരുപൈതികിം ഗുരുകൃപാപിയൂഷദൃഷ്ഠിംവിനാ_ 
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അംബുസ്വാഞ്ജലിനാനിരസ്യ ജലധേരാദിത്സുരന്തമ്മണി 

നാവത്തേഷുനകിംനിമജ്ജതി ജനഃസത്കര്ണധാരംവിനാ. 

ശ്രിഗുരുകാരുണ്യാമൃതകടാക്ഷമില്ലാതെ സ്വപാണ്ഡിത്യപ്രഭാവത്താല് ശ്രീഭഗവല്ഗീതയെ 
നോക്കീട്ടു അതിലന്തര്വിച്ചിരിക്കുന്ന തത്വത്തെ സ്വീകരിപ്പാന് സാധിക്കുമെന്നു ആരും വി 
ചാരിക്കേണ്ട. അതു സാദ്ധ, മല്ല. സമുദ്ദത്തിലെ ജലം സ്വന്തം കൈകഠംകൊണ്ടു തേകി അറ 
ത്തശേഷം അതിന്നുള്ളിലെ രത്നം എടുപ്പാന് ഇല്ല്യിക്കുന്ന ജനം സമുദത്തിലെ ഓരോ ചുഴിക 
ജില് വിണു മുങ്ങി അപായപ്പെടുകയല്ലാതെ രത്നം കിട്ടുമോ. നല്ലൊരു കപ്പിത്താന്െറ സ 
ഹായംതന്നെ അതിന്നു വേണം നിശ്ചയം. 

സ്വധമ്മേണ സമാരാധ്യ ഭക്ത്യാ മുക്തിമിതാ നരാഃ 

തം കൃഷ്ണം പരമാത്മാനം തോഷയേല് സവ്വൃകമ്മഭിട. 
മനുഷ്യരെല്ലാവരും സ്വധമ്മത്തെ ഭക്തിപൂവ്വം ഏതൊരു ഭഗവല്പാദാരാധനും എന്ന ഭാവ 
യുക്തന്മാരായിട്ട ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടു മുക്തിയെ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നുവോ ആ പരമാത്മാവിനെ 
സ്വകല കമ്മങ്ങഠംകൊണ്ടും സന്തോഷിപ്പിക്കേണഭ. 

ശോകപങ്കനിമഗ്നംയഃ സാംഖ്യയോഗോപദേശതട് 
൭ജ്ജഹാരാ൪ജുനംഭക്തം സകൃഷ്ണുഃ ശരണം മമ. 

൭2ഖമാകുന്ന ചളിയില് അകപ്പെട്ട സ്വഭശതനായ അജ്്ളുനുന്നു ജ്ഞാനയോഗത്തേയും നി 

പ്റ്നാമകമ്മയോഗത്തേയും ഉപദേശിച്ചിട്ട യാതൊരു ഭഗവാന് സമുദ്ധരിച്ചുവോ ആ ശ്രീദ്ലൂണ്റന് 
എന്നെ സംസാരപങ്കത്തില്നിന്നുയത്തി സംരക്ഷിക്കട്ടെ. ശ്രീധരസ്വാമികഠം) 

ഭാരതേസര്വ്വവേദാത്വോ ഭാരതാത്ഥശ്ചകൃത്സ് നശഃ 
ഗീതായാമസ്തിതേനേയം സവ്ൃശാസ്ത്രമയിമതാ. 

ഭാരതത്തില് സവ്വൂവേദങ്ങളുടെ അത്ഥം അടങ്ങീട്ടുണ്ട് . ഭാരതാത്ഥം മുഴുവനും ഗീതയിലുമുണ്ട. 
അതുകൊണ്ടു ഗീത സവ്ൃശാസ്ത്രസ്വരൂപമാകുന്നു. (്രിനിലകണ്ണദീക്ഷിതര്) 

യദ്ധക്ത'റപങ്കേരുഹസസമ്പ്വസൂതം നിഷ്ണാമൂതം വിശ്വവിഭാഗനിഷ്ണം 

സാധ്ധയേതരാഭ്യാംപരിനിഗ്ണിതാന്തം തം വാസുദേവംസത്തം നതോഡസ്ത്ി. 

സാധ്യമിന്നത്' സാധനമിന്നത്' എന്ന വിഭാഗങ്ങളെക്കൊണ്ടു പരമാത്ഥത്തെ ഉറപ്പിച്ചിരി 
ക്ദന്ന ഗീതാമൃതം യാതൊരു ഭഗവാന്െറ മുഖാരവിന്ദത്തില്നിന്നുത്ഭവിച്ചുവോ (ആ വാസുദേ 
വനെ ഞാന് സവ്ൃദാ നമസ്കരിക്കുന്നു. ! (ആനന്ദഗിരി) 

സപവ്വേശ്വരംഹരിം കൃഷ്ണം ഭക്തിഗമ്യം പരാല്പരം 
വന്ദേ ഭക്തിപ്രദംനിതും മായാധ്വാഠന്തനിവാരകം. 

സവ്വേശ്വരനും പരത്തില്വെച്ചു പരനും ഭക്തിയാല് മാത്രം പ്രാ൨ ചനം ഭക്തിയെ നല്ക 

ന്നവനും മായാന്ധകാരത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നവനുമായ ശ്രീഹരിയായ ശ്രീകൃഷ്ണുനെ ഞാന് 
നിത്യവും വന്ദിക്കുന്നു. 

ഭക്ത്യാന്വിതംനിജംജ്ഞാനം ഭക്തിവൈഭവമേവച 
ഗുഘ്യമത്രാഹകൃപയാ ഭഗവാംസ്ലം സമാശ്രയേ. 

ഭക്തിസഹിതമായ സ്വസ്വരൂപജ്ഞാനവും ഭക്തിവൈഭവവും അതിരഹസ, ൃ മായിരിക്കെ 
യാതൊരു ഭഗവാന്തന്നെ കരുണയോടുകൂടെ ഗീതയില് പ്രകാശിപ്പിച്ചുവോ ആ പരമഗഥുരു 
വായ ഭഗവാനെ ഞാന് സമാശ്രയിക്കുന്നു. 

ക്ഷേത്രക്ഷേത്രജ്ഞെയോയ്യോവൈ വിവേകം കൃപയാദിശത് 
സവ്വയഞസ്ത്ം ഹരിംനിത്യം വ്രജാമി ശരണംഗുരും. 

യാതൊരു ഭഗവാന് പരമകരുണയോടുകൂടെ ക്ഷേത്രമെന്നു പറയപ്പെടുന്ന ശരീരേസ്ിയാടിക 

ളെയും അവയെ അറിയുന്ന ആത്മാവിനെയും വേര്തിരിച്ചു കാഴ്ടിത്തന്നുവോ സപവ്വജ്ഞനും 
സവ്വസന്താപഹരനുമായ ആ പരമഥഗുരുവിനെ ഞാന് നിത്യവും ശരണംപ്രാപിക്കുന്നു. 
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സത്വാദിഗുണവൃത്തിസ്ഥോ ജീവഃ സംസ്ൃതിമുച്ഛുതി 
ഹരേരനന്യയാഭക്ത്യാ മുച്യതേ ഗുണസംസ്ൃതേഃ. 

സത്വാടിഗുണങ്ങളുടെ വ്യാപാരങ്ങം സ്വവു ് യാപാരങ്ങളാണെന്നഭിമാനിക്കുന്നതുകൊണ്ടു ജീ 

വന്ന ജനനമരണക്ലേശങ്ങളുനുഭവിക്കേണ്ടിവരുന്നു. ഹരിയില്നിന്നന്യനുല്ല ഞാനെന്നു ഭാവ 
രൂപപരമപ്രേമം ശ്രീഹരിയില് സ്ഥിരമായുണ്ടായാല് സംസാരത്തില്ന്ിന്നു മുക്തിയും സി 
ഭ്ധിക്കുന്നു. 

യഏവവേടവേദ്ൃശ്ച ശാസ്ത്രതത്വേപദേശകഃ 

ക്ഷരാക്ഷരപടാത്ഥാഭ്യാം ചിദചിതഭ്യാം വിലക്ഷണഃ 

സവ്യഗഃ പരമാത്മാച ഭാസ്തരാദി വിഭതിമാന് 
പുരുഷോത്തമസംജേഞാഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണം സമാശ്രയേ. 

യാതൊരുവന് വേദത്താല് അറിയപ്പെടുവാന് യോഗ്യനും ശാസ്ത്രുതത്വോപദേഷ്യാവും നശി 
ക്കുന്ന ശരീരത്തില്നിന്നും അതിനെ അറിയുന്ന ജീവനില്നിന്നും വിലക്ഷണനും സവ്ൃത പ 

രിപുണ്ണണനും സൂദ്യാടിവിഭതിസഹിതനും പുരുഷോത്തമനെന്നു പേരുള്ള പരമാത്മാവുമാകുന്നു 
വോ ആ ശ്രീകൃഷ്ണനെ ഞാന് സമാശ്രയിക്കുന്നു. 

യസ്ൃശ്രികരുണാണ്ണുവസ്യകരുണാലേശേന ബാലോധ്രുവഃ 

സ്വേഷ്ഠടംപ്രാപ്യസമായുധാമസമഗാദ്രമ്കോപ്യവിന്ദയ്ല്ലിയം 

യാതാമുക്തിമജാമിളാദിപതിതാഃ ശൈലോപിപൃജ്യോഭവല് 

തംശ്രീമാധവമാശ്രിതേഷ്ടടമഹംനിത്യം ശരണ്യം ഭജേ. 

കരുണാനിധിയായ യാതൊരുവന്െറ കാരുണ്യലേശത്താല് ബാലനായ ധ്രുവന് ആഗ്രഹിച്ച 

ത്യ പരമോന്നതസ്ഥാനുത്തെ പ്രാപിച്ചുവോ? അതീവ ദരിദ്ദനായ സുദാമാവ്" ഇന്ദ്പദവി 
യിലുള്ള ഐശ്വയ്യുത്തെ പ്രാപിച്ചുവോ, അജാമിളാദികളായ പതിതന്മാര് മുകരിയെ പ്രാപി 
ച്ചുവോം, ആശ്രിതന്മാരുടെ സവ്യാഭീഫ്ങ്ങളെയും നല്കി രക്ഷിക്കുന്ന ശരണ്യയനായ ആ ലക്ഷ്തി 
കാന്തനെ ഞാന് നിത്യവും ഭജിക്കുന്നു. ശ്രീകേശവകാശ്ലീരീര്ട്ടാചാഷ്ടുഃ 

കാണ്ഡത്രയാത്മകംശാസ്ത്രം ഗീതാഖ്യം യേനനിമ്മിതം 

ആദിമധ്യാന്തഷട'കെഷുതസ്യ്നൈ ഭഗവതേനമഃ. 

ആടിമധു, ൃയാന്തഷട് കങ്ങളില് വേദത്തിലെ മൂന്നു കാണ്ഡങ്ങളെയും ഉറംക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന 

ഗീതയെന്നു പേരായ ശാസ്ത്രത്തെ ആര് നദിമ്മിച്ചുവോ ഭഗവാനായ ആ ശ്രീകൃ്ണുന്നായ്കൊണ്ടു 
നമസ്കാരം. 

സവ്ൃധമ്മാന്പരിത്യജയ മഠമേകം ശരണംവ്ജ 

അഹംത്വാ സവ്യപാപേദ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമിമാശുചഃ. 
ഓം പൂണ്ണുമദഃ പുണ്ണുമിദംപുണ്ണാല്പുണ്ണ 

മുദച്യയതേ പുണ്ണ്യ) പുണ്ണുമാദായ പൂണ്ണുമേവാവശിഷ്യതെ. 

വംശീവിഭഷിതകരാന്നവനിരദാഭാല് 

പിതാംബരാദരുണബിംബഫലാധരോഫ്ണാല് 

പുണ്ണേന്മുസന്ദരമുഖാടരവിന്ദനേത്രാല് 

കൃഷ്ണാല്പരം കിമപി തത്വമഹം ന ജാനെ. 

മുരളിയാല് അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട കൈകളോടും കാര്മേഘംപോലെ സവ്വസന്താപഹരമായ 

ശരീരശോഭയോടും പുള്്റുചന്ദ്രനെപ്പ്യോലെ ആനട്മിപ്പിക്കുന്ന മുഖത്തോടും ചുകന്ന കോവപ്പ 

ഴംപോലെ ഇരിക്കുന്ന അധരോഗ്ണങ്ങളോടും താമരദജുസദ്ൃശങ്ങളായ നേത്രങ്ങളോടുംകൂടിയ 



സ്സ 

കൃഷ്ണനില്നിന്നന്യമായിരിക്കുന്ന ഒരു തത്വത്തെ ഞാനറിയുന്നില്ല. പരിപുണ്്റുബ്ബശ്മസ്വരൂപം 
തന്നെ ശ്രീകൃഷ്ണന് എന്നു സാരം. 

1. ശ്രീശഗോവിന്മമുഖാരവിന്ദ മധുനാമിഷ്ടം മഹാഭാരതേ ലം 

ഗീതാഖ്യം പരമം രഹസ്തയമൃഷിണാ വ്യാസേന വിഖ്യാപിതം 

വ്യാഖ്യാതം ഭഗവല്ചടൈഃ പ്രതിപദം ശ്രീശങ്കരാഖ്യൈഃ പുന 

വ്വിസ്തഷ്ടം മധുസൂദനേന മുനിനാസ്വജ്ഞാനശുദ്ധ്യൈമൃതം. 

ശ്രീഗോവിന്ദഭഗവാന്െറ മുഖാരവിന്ദരസത്താല് മധുരവും മഹാഭാരതത്തില് ശ്ര്ീവ്യാസഭഗ 
വാന് എല്ലാവക്കും ആസ്വടിപ്പാന് തക്കവിധം സ്ത്റഷ്ടമാക്കിയതും ഭഗവല്പൂജ്യപാദ ശ്രീശ 
രാചായ്യുസ്വാമികളാല് പ്രതിപദം വ്യാഖ്യാിക്കപ്പെട്ടതുമായ ശ്രീമല്ഭഗവല്ഗീതക്കു അ 
തിസ്റ്റഷ്ടമായ ഒരു വിവരണം സ്വജ്ഞാനത്തെ പരിശുദ്ധമാക്കുവാന് വേണ്ടീട്ടു മാതരം മധു 
സൂദനന് എന്നു മുനിയാലും ഉുണ്ടാക്കപ്പെട്ടു. 

8. ധ്യംനാദ്യാസവശീകൃതേന മനസാ തന്നിര്ഗുണം നിഷ്ക്രിയം 

ജ്യോതിഃ കിഞ്ചനയോഗിനോയടിചരം പശ്യന്തി പശ്യന്തുതേ. 

അസ്ലാകംതു തദേവലോചന ചമത്കാരായ ഭയാച്ചിരം 

കാളിന്ദിപുളിനേഷു യല്കിമപിതന്നീലം മഹോധായതി. 

യോഗാഭ്യാസത്താല് സ്വാധീനമാക്കിയ മനസ്സുകൊണ്ടു ഗുണക്രിയാരഹിതമായും അനിര്വാ 
ച്യമായുമിരിക്കുന്ന തേജസ്സിനെ യോഗികഠം കാണുന്നുണ്ടെമ;]ല് അവരതു കണ്ടുകൊള്ളെട്ടെ. 
ഭക്തന്മാരായ ഞങ്ങഠാക്കതു കാണേണ്ട. പിന്നെയെന്തിനെയാണ്' കാണേണ്ടത്” എന്നാണോ 
ചോദ്യം. അതിന്നുത്തരം:--കാളിന്ദീനടിയുടെ തീരത്തില് സഞ്ചരിക്കുന്നതും എന്തൊന്നാണ 
തെന്നു നിശ്ചയിപ്പാനാക്കും കഴിയാത്തതും വൃക്ഷലതാദികഠാക്കുകുടെ പരമാനന്ദത്തെ വഷ്ി 

ച്ചുകൊടുക്കുന്നതുമായ യാതൊരു നീലമേഘശു, ്യാമളതേജസ്സൂതന്നെ മൂത്തിമത്തായിട്ടു സഞ്ചരി 

ന്നുവോ ആ മഹാതേജഃപുഞ്ജം ഞങ്ങളുടെ ഭക്തന്മാരദ്യ ഞങ്ങളുടെ-_കണ്ണുകളുടെ പര 
മാഫ്്ലാദസ്ഥാനുമായി ഭവിക്കട്ടെ. ഞങ്ങംക്കതു മാതരം കണ്ടാല്മതി. 

8, യത്ഭക്തിം ന വിനാമുക്തിഭ യർ സേവ്യഃ സര്വയോഗിനാം 
തംവന്ദേ പരമാനന്ദഘനം ശ്രീനന്ദനന്ദനം. 

യാതൊരുവയനിലുള്ള ഭക്തി സിദ്ധിക്കാതെ മുക്തി സിദ്ധിക്കയില്ലെയോ എല്ലാ യോഗികളും 
യാതൊരുവയെത്തന്നെ സേവിക്കുന്നുവോ പരമാനന്ദമൂത്തിയായ ആ നന്ദനന്ദനനെ ഞാന് 
വന്ദിക്കുന്നു. ശ്രിമധുസ്യദനസരസ്വതി) 

1. ഇദംഗീതാശാസ്ത്രം പരമപുരുഷാത്ഥൈകനിലയം 
ത്രികാണ്ഡം വേദാത്ഥം സകലമിഹസംഗൃഹ്ൃകഥിതം 
സ്വയംശ്രികൃഷ്ണേന ശ്രുതിവിശദതത്വേന വിഭനാ 
ജപാല് ധ്യാനാല് ജ്ഞാനാല് ശ്രുതമപി ഫലത്യേവസുധിയാം. 

സകല പുരുഷാത്ഥപ്രാഫ്മരിസാധനവും ഈ ഗീതയില് അടങ്ങീട്ടുള്ളതിനാല് ത്രികാണ്ഡസഹി 
തമായ വേടത്തി ന്െറ സാരാംശമാണിത്'. വേദവേദ്യനായ ശ്രീകൃഷ്ണുപരമാത്മാവു തന്നെ 
അരുള്ിച്ചെയ്തതുമാകയാല് ഇതിനെ ജപിക്കുകയോ ധ്യാനിക്കുകയോ അത്ഥമറിയുകയോ അന്യ 
രില്നിന്നു കേഠംക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ബുദ്ധിശാലികഠംക്കു സര്വപുരുഷാത്ഥവും ഇതില്നിന്നു 

തന്നെ ലഭിക്കും. (ബലദേവവിദ്യാഭഷണന്.) 

സംവിടാനന്ദസന്ദോഹ സാന്ദ്രമിന്ദിവരേക്ഷണം 
ഇന്ദിരാമന്ദിരംദേവം വന്ദേതം നന്ദനന്ദനം. 

ജ്ഞാനാനന്ദ സമൂഹമൂത്തിയും ഇന്ദീവരനേതരനും ശ്രീലക്ഷ്മിവല്പഭനുമായ ശ്രീനന്ദനന്ദനനെ 
ഞാന് നന്ദിക്കുന്നു. (ദേവപണ്ഡിതഃ) 



ഗീതാനുസാരിഭഗവല്സ്ോത്രാവല. 
ടം റ 5----- 

റം സവ്യധമ്മാ൯പരിതൃജ്യ ത്വാമേകം ശരണം ഗതഃ 

ത്വമേവ സര്വ്വപാപേഭ്യോ മോക്ഷയസ്വഹിമാംപ്രഭോ. 

ഹേ പ്രഭോ! ഞാന് സവ്വധമ്മങ്ങളേയും പരിതൃജിച്ചിട്ടു നിന്തിരുവടിയെ ശരണംപ്രാപിച്ചി 
രിക്കുന്നു. അങ്ങുന്നുതന്നെ എന്നെ സവ്വപാപങ്ങളില്നിന്നും രക്ഷിക്കേണമേ. 

8. ഇരശ്വരഃ സപ്ൃഭുതാനാം ത്വമേവ ഹൃദയേസ്ഥിതഃ 

ഭരാമയന് സര്വ്ൃഭതാനി യന്ത്രാരൂഡ്ഥാനിമായയാ. 

സവ്യളതങ്ങളുടേയും അന്തരാത്മാവായിരുന്നുകൊണ്ടു അവരെയെല്ലാം യന്ര്ൂങ്ങളെ തതപ്രവ 

ത്തകനെന്നപോലെ മായകൊണ്ടു മോഹിപ്പിച്ചു പരിഭൂമിപ്പിക്കുന്ന ഇരശ്വരന് നിന്തിരുവടി 
തന്നെ ആകുന്നു. 

8. ത്വാമേവ ശരണംയാമി സവ്വഭാവേന കേശവ 

ത്വല്പ്രസാദാദവാപ്പേചൃഹം ശാശ്വതം പദമവ്യയം. 

ഹേ കേശവ! ഞാനങ്ങയെതന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അഞ്ങുന്നെന്നില് പ്രസാടിക്കുന്നതു 

കൊണ്ടു എനിക്കു ശാശ്വതമായ സ്ഥാനം സിദ്ധിക്കുമെന്നു ഞാന് ദുഡ്മമായി വിശ്വസിക്കുന്നു. 

4. പിതാത്വമസ്യജഗതോമാതാധാതാപിതാമഫഃ 

വേദ്യംപവിത്രമോംകാര ടക് സാമയജുരേവച. 

ഇഠലോകത്തിനെറ പിതാവും മാതാവും അധിഷ്ണാനമൂലപിതാവും അത്ുന്നുതന്നെ ആകുന്നു. 

അറിയേണ്ടതായ വസ്ത്രവും പരിശുദ്ധിവരുത്തുന്നവനും ഓങ്കാരമെന്ന മഹാമന്ൂവും ജൂക്'സാ 
മം യള്കുസ്സ് എന്ന വേദങ്ങളും നിന്തിരുവടിതന്നെ. 

8. ഗതിഭത്താപ്രഭഃ സാക്ഷീനിവാസഃ ശരണംസുഹ്ൃത്' 
പ്രദവഃ പ്രലയഃ സ്ഥാനം നിധാനം ബിജമവ്യയം. 

പ്രാപിക്കേണ്ടതായ സ്ഥാനവും ഭരിക്കുന്നവനും അന്േകമായി ഭവിച്ചിരിക്കുന്നവനും സകല 
്യാപോരങ്ങളുടെ സാക്ഷിയും വസിപ്പാനുള്ള സ്ഥാനവും രക്ഷാസ്ഥാനവും പ്രത്യപകാരകാം 
ക്ഷകൂടാതെ എല്ലാവരേയും സഹായിക്കുന്ന സുഹൃത്തും ഉല്പത്തിസ്ഥാനവും ലയസ്ഥാനവും 
നിലനില്ല്യാനുള്ള സ്ഥാനവും എല്ലാററിനേറയും ഉല്പത്തിക്കു കാരണമായനാശമില്ലാത്ത ബീ 
ജവും നിന്തിരുവടിതന്നെ. 

6. അനനമ്യാശ്ചിന്തയന്തസ്ത്വഠം യേജനാഃപര്യുപാസതേ 

തേഷാംനിത്യാഭിയയക്താനാം യോഗക്ഷേമവഹോസിവൈ. 

അന്യയഭാവനകൂടാതെ ആരങ്ങയെ ചിന്തിക്കുന്നുവോ നിത്യവും അങ്ങയെ വിട്ടുപിരിയാതിരി 
ക്കുന്ന അവരുടെ യോഗക്ഷേമത്തെ നിന്തിരുവടിതന്നെ വഹിക്കുന്നു. 

1. പത്രം പുഷ്ും ഫലം തോയം യസ്നേ ഭക്ത്യാപ്രയച്ഛുതി 
തസ്ൃത്വം ഭക്ത്യുപഹ്ൃതമശ്ലാസിപ്രയതാത്മനഃ. 

അങ്ങക്കായ്ക്ക്കോണ്ടു തുളസിദളമോ, താമരസപൃഷ്ണുമോ, കടജ്യാദി പക്വങ്ങളോ, ജലമോ ക്തി 

പൂവ്വം ആര് സമപ്ല്രിക്കുന്നുവോ അതിനെ നിന്തിരുവടി സ്വീകരിക്കുന്നു. അങ്ങയെ സേവിപ്പാ 

നെതുയും എളുപ്പം. 
8. യതികരോമി യദശ്മാമി യഇജുഹോമി വദാമിയത് 

യത്തപസ്യയാമി ഹേദേവ തല്കരോമി ത്വദപ്പുണം. 

ഹേ ദേവ ഞാനെന്തൊന്നു ചെയ്യുന്നുവോ, എന്തൊന്നനുഭവിക്കുന്നുവോ, എന്തൊരു വൈദി 
കമായ ഹോമാടികളടെ നടത്തുന്നുവോ, എന്തൊന്നു സംസാരിക്കുന്നുവോ എന്തൊരു തപസ്സു 
ചെയ്യുന്നുവോ അതിനെയെല്ലാം അങ്ങെക്കായ്കൊണ്ടു സമപ്പ്വിക്കുന്നു. 
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9. സമസ്ത്വം സര്വ്വഭതേഷു ന തേ ദ്വേഷ്യോസ്തി ന പ്രിയഃ 

യേ ഭജന്തി തത്വം ഭക്ത്യാ ത്വയിതേ ത്വം ച തേഷ്വചസി. 

അഞ്ങുന്ന്' സകല ഭൂതങ്ങളിലും ഏകരസനായി വസിക്കുന്നു. ദവേഷ്യനോ പ്രിയനോ ആയി 
ട്ടാരുമില്പ. ആരങ്ങയെ ഭക്തിപൂവ്വം ഭജിക്കുന്നുവോ അവരങ്ങയിലും അമത്ഭുന്നവരിലും വസി 

കുടുന്നു. എന്മിക്കങ്ങയെ ഭജിപ്പാനുള്ള സല്ബുദ്ധി നല്കേണമേ. 

10. അപിചേല്സുദുരാചാരോഭജതേത്വാമനമ്യഭാക്' 

ക്ഷിപ്രംഭവതിധമ്മാത്മാ ശശ്വച്ഛാന്തിംനിഗച്ഛുതി. 

അത്യന്തം ദുരാചാരനായിരുന്നാലും ജന്മാന്തരപുണ്യോദയത്താല് മററാരെയും ഭജിക്കാതെ അ 
ഞ്ങയെത്തന്നെ ഭജിപ്പാനിടവരുന്നപക്ഷം തല്ക്ഷണം അവന് ധമ്മസ്വരൂപനായിട്ടു ശാശ്വ 
തശാന്തിയെ പ്രാപിക്കുന്നു. ഭഗവന് അങ്ങയെ ഭജിപ്പാന് എനിക്കു സല്ബുദ്ധി നല്കേണമേ. 

11. ത്വാംഹിദേവവ്യപാശ്രിതയ യേപിസ്പയഃ പാപയോനയഃ 

സ്ത്രിയോവൈശ്യഠ സ്തഥാശ്ുദ്രാസ്നേപിയാന്തി പരാ.ഗതിം. 
പാപയോനികജില് ജനിച്ചവരായിരുന്നാലും സ്റ്രീകളോ വൈശ്യന്മാരോ ശൂദന്മാരോ ആരാ 

യിരുന്നാലും ഹേ ദേവ അങ്ങയെമാത്രം ആശ്രയിക്കുന്നവര് പരിശുദ്ധാത്മക്കളായിട്ടു പരമഗ 

തിയെ പ്രാപിക്കും. പതിതപാവനനായ നിന്തിരുവടിയെ നിരന്തരം ഇതരനിരപേക്ഷനാ 
യിട്ടു തന്നെ ഭജിപ്പാന് എനിക്കു സല്ബുദ്ധി നല്കേണമേ. 

29. ത്വന്മനാഅസ്തിതേഭക്തോ ത്വാംയജേഹം നമാമിച 

യല്പ്രാപ്യനനിപത്തന്തേ തദ്ധാമ പരമംദിശ. 

ഹേ ഭഗവന് ഞാന് ന്ിന്തിരുവടിയില്തന്നെ മനസ്സിനെ സമഡ്ത്വിക്കുന്നു. അങ്ങയെത്തന്നെ 
ഭജിക്കുന്നു. അങ്ങയെത്തന്നെ നമസ്കരിക്കുന്നു: അങ്ങയുടെ ഏതൊരു സ്ഥാനത്തെ പ്രാപിച്ച 
വര് പിന്നെ ജനനമരണരൂപമായ സംസ്തൃതിയെ പ്രാപിക്കയില്ലെയോ ആ പരമസ്ഥാന 
ത്തെ എനിക്കു നല്കേണമേ. 

18. ത്വയാതതമിദംസര്വം ജഗദവൃക്തമൃത്തിനാ 

ത്വല്സ്ഥാനിസര്വഭതാനി നചത്വംതേഷ്വവസ്ഥിതഃ. 

അസ്സറഷ്ടൂസ്വരൂപനായ നിന്തിരുവടിയാല് വൃ ്യാപിക്കപ്പെട്ടതാകുന്നു ഇക്കാണപ്പെടുന്ന സകല 
ജഗത്തും. അതുകൊണ്ടു ജഗത്തിലുള്ള സകല ചരാചരങ്ങളും അങ്ങയിലിരിക്കുന്നു. അങ്ങുന്നാ 
കട്ടെ അവയിലിരിക്കുന്നില്ല. അങ്ങുന്ന്” ഒന്നിലും ചേന്നിരിക്കുന്നവനല്ല. 

14 നചത്വല്സ്ഥാനിഭതാനി ഹന്തതേയോഗമൈശ്വരം 

ഭൂതഭൂുന്നചഭുതസ്ഥ സ്ത്വദാത്മാഭതഭാവനഃ. 

എന്നാല് ഭൂതങ്ങളും അങ്ങയിലിരിക്കുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാല് ഭൂതങ്ങാം മിഥ്യാഭളതങ്ങളാ 

ണെല്ലൊ. ഇല്ലാത്ത ആ ഭൂതങ്ങളെ ഉള്ളവയെന്നപോലെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന അങ്ങയുടെ യോ 
ഗശക്തിയത്യാശ്ചയ്യും. ഭൂതങ്ങളെ ഭരിക്കുന്നവനെമ്മിലും ഭൂതങ്ങളില് ഇരിക്കുന്നവനല്ല. യോഗ 
മായാപ്രഭാവത്താല് ഭൂതങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതു അങ്ങയുടെ സ്വഭാവംതന്നെ. 

15. യഥാകാശസ്ഥിതോനിത്യം വായുഃസര്വത്രഗോ മഹാന് 

തഥാസര്വാണിഭൂതാനി ത്വല്സ്ഥാനിത്യൂപധാരയേ. 

മഹത്തായും സര്വത്ര സഞ്ചരിക്കുന്നതായുമിരിക്കുന്ന വായ ആകാശത്തിലിരിക്കുന്നതുപോലെ 
സര്വ ഭൂതങ്ങളും അങ്ങയിലിരിക്കുന്നുവെന്നു ഞാന് ധരിക്കുന്നു. ആകാശത്തിന്റെ സ്ത്ന്ദനംത 
ന്നെ വായയവായിരിക്കുന്നതുപോലെ അങ്ങയുടെ വ്യക്തമായ സ്റ്റൂരണംതന്നെ സര്വഭൂതസമൂ 
ഹം. അങ്ങുന്നു മാത്രമല്ലാതെ ഭിന്നമായ ഭൂതജാലമില്ലെന്നുതന്നെ ഞാന് ധരിക്കുന്നു. 

16. പ്രകൃതിംസ്വാമവഷ്ടൂട്യ സ്ൂജസിത്വം പുനഃ പുനഃ 

ഭൂതഗ്രാമമിമംകൂൃത്സ് ന മവശം പ്രകൃതേവ്വശാത്. 



ന 

നിന്തിരുവടിയുടെ പ്രകൃതിക്കധിനുമായിരിക്കുന്ന ഈ സകലഭൂതജാലങ്ങളെ പ്രകൃതിയുടെ നാ 
ഥനായ, നിന്തിരുവടി വീണ്ടും വീണ്ടും സൃഷ്ടിക്കുന്നു. 

11. നചത്വാംതാനികമ്മാണി നിബധ് നന്തി ജനാര്ദ്ദന 

ഉദാസീനവദാസീന മസക്തംതേഷുകമ്മസു. 

അപ്രകാരം സൃഷ്ട ച്ാടികളെ നടത്തുന്നതായ ആ കമ്മങ്ങഠം ഹേ മായാധിനാഥി! അങ്ങയെ 

ബന്ധിക്കുന്നതുമില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാല് അങ്ങുന്നൊന്നും പ്രപൃത്തിക്കുന്നില്ല. ആ കമ്മങ്ങ 
ളില് പ്രസക്തിയങ്ങെക്കില്ല. അങ്ങുന്ന്” ഉദാസിനനെന്നപോലെ ഇരിക്കുന്നവനാകുന്നു. പ്രകൃ 

തി നിന്തിരുവടിയുടെ സാന്നിധ്യവൈഭവത്താല് എല്ലാം നടത്തുന്നു. അങ്ങുന്നു സാക്ഷി മാ 
ത്രമാകുന്നു. 

18, ത്വയാഭ്ധ്യക്ഷേണപ്രകൃതിഃ സൂയതേ സചരാചരം 

ഹേതുനാനേന ദേവേശ ജഗദ്വിപരിവത്തതേ. 

പ്രകൃതിയെ അഞ്ുന്നു കടാക്ഷിച്ചതിനാല് ചരങ്ങളും അചരങ്ങളുമടഞ്ങിട്ടുള്ള ഈ ജഗത്തു്' ഹേ 
ദേവലേശ। പിന്നെയും പിന്നെയും ഉണ്ടായി നുശിച്ചുകൊണ്ടു ചക്രംപോലെ ചുററിത്തിരി 
ഞ്ഞകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 

19. അവജാനന്തിത്വഠംമുഡ്ഥാമാനുഷീം തനുമാശ്രിതം 

പരംഭാവമജാനന്തസ്പുവഭതമഹേശ്വരം. 

സകല ഭൂതഅളൂടെ നാഥനും മഹേശ്വരനുമായ നിന്തിരുവടിയുടെ പ്രകൃത്യതീതമായ ഭാവ 
ത്തെ അറിയാത്ത മൂഡന്മാര് മനുഷ്യശരീരം ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരുവന് എന്നു കരുതീട്ടു അങ്ങ 
യെ തിരസ്തരരിക്കുന്നു. ഹേ ഭഗവന്! നിന്തിരുവടിയുടെ സവ്യാതീതബ്രഹ്മഭാവത്തെ മഹാന്മാര് 
മാത്രമല്ലാതെ സ്ഥൂലമതികളായ പാമരന്മാര് എങ്ങിനെ അറിയും. അഹോ അങ്ങയെ ശരി 
യായിട്ടറിയാത്തവരുടെ മനുഷ്യജന്മം നിരത്ഥകംതന്നെ. ഭക്തകൃപാലോ എന്െറ ജന്മം വ്യ 
ത്ഥമാഷ്ചാതിരിപ്പാന്തക്കവിധം അങ്ങയുടെ മാഹാത്മ്യം അറിവാന്തക്കവിധം എന്നെ അനു 
ഗ്രഹിക്കേണമേ. 

൭0. മഹാത്മാനോഹിത്വാംനാഥ ദൈവിംപ്രകൃതിമാശ്രിതാഃ 
ഭജന്ത്യനന്യയമനസോജ്ഞാത്വാഭതാദിമവ്യയം. 

എന്നാല് ദൈവീപ്രകൃതിയെ ആശ്രയിച്ചവരായ മഹാത്മാക്കഠം മാത്രം ഹേ നാഥ! അങ്ങ 
യില് മാത്രമല്ലാതെ മറെറാന്നിലും മനസ്സറപ്പിക്കാതെ സവ്വചരാചരങ്ങളുടെ ആടിഭതനും 
ഉര്പത്തിബീജവും നാശമില്ലാത്തവനുമായ നിന്തിരുവടിയുടെ മാഹാത്മു 2 അറിഞ്ഞു ഭജി 

ക്കുന്നു. 

ഉ1. സതതം കീത്തയന്തസ്ത്വാം യതന്തശ്ചദുഡവ്വതാഃ 

നമസ്യൃന്തശ്ച ത്വാം ഭകഷ്യാനിതൃയുക്താ ഉപാസതേ, 

ആ മഹാന്മാര് അങ്ങയെക്കുറിച്ചെപ്പൊഴും കീത്തിച്ചും ധ്യാനത്താല് കാണ്മാന് പ്രയത്നിച്ചും 
ഭകതിപൂവ്വം നമസ്തരിച്ചും ഏതെങ്കിലും ഒരുവിധത്തില് അങ്ങയോടു യോജിപ്പുകൊണ്ടുതന്നെ 
മനസ്സിനെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തി തുപാസിക്കുന്നു. 

ഉ. ക്ഞാനയജേഞനചാപ്യന്വയേ യജന്തസ്ത്വഠാമുപാസതേ 

ഏകത്വേന പൃഥക്ത്വേന ബഹുധാ വിശ്വതോമുഖം. 

ചിചര് ജ്ഞാനമാകുന്ന യജ്ഞംകൊണ്ടും:-_ഏകനായ വാസുദേവന് മാത്രമല്ലാതെ അന്യമാ 
യിട്ടു യാതൊന്നുമില്ല എന്ന ദൂഡമമായ ഭാവത്തോടുകൂടെയും, മറവചിലര് സേവ്യന്ായ ഈ 
ശ്വരന് നിന്തിരുവടി സേവിക്കുന്ന ജിവരൂപന് ഞാനെന്ന ഭാവത്തോടുകൂടെയും ബഹുവിധ 
ത്തില് ബഹുരൂപനായ നിന്തിരുവടിയെ ഭേദഭാവനയോടുകൂടെയും ഉപാസിക്കുന്നു. 
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ഉ. ജന്മകമ്മചതേടിവ്യം ജനോയോയവേത്തിതത്വതടഃ 

തൃക്ത്വഠദേഹംപുനര്ജന്മനൈതിത്വാമേത്ൃയസംശയം. 

ഏതൊരുജനം നിന്തിരുവടിയുടെ ടിവ്യമായ അവതാരത്തെയും അതില്ചെയ്തു കമ്മത്തെയും 

സത്യമായറിഷുന്നുവോ ആ മനുഷ്യന് ദേഹനാശാനന്തരം പിന്നെ ജവിക്കയില്ല. നിന്തിരുവ 

ടിയെ പ്രാപിക്കും. 

94. പീതരാഗഭയക്രോധാസ്ത്വന്മയാസ്ത്രാമുപാശ്രിതാഃ 

ബഹവോജ്ഞാനതപസാപുതാസ്ത്വത് ഭാവമാശ്രിതാഃ. 

പദാത്ഥങ്ങളില് താല്ലയ്യം, ഭയം, ക്രോധം എന്ന ദോഷങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്തവര് അങ്ങയെ ആ, 

ശ്രയിച്ചു പരിശുദ്ധന്മാരായിട്ടു ജ്ഞാനരൂപമായ തപ്പസ്സുകൊണ്ടെ നിന്തിരുവടിയെ പ്രാപിച്ച 
വര് അനേകം പേരുണ്ടു്. 

86. അജോപിസന്നവ്യയാത്മാഭതാനാമീശ്വരോപിസന് 

പ്രകൃതിം സ്വാമധിഷ്ഠ്ായ സംഭവസ്യാത്മമായയാ. 
ന്രിന്തിരുവടി പരമാത്ഥത്തില് ജനനാടിവികാരങ്ങഠം യാതൊന്നുമില്ലാത്തവനും ജനിച്ചിരി 
ക്കുന്ന സകലരുടെയും നിയന്താവുമാകുന്നുവെങ്കിലും ലോകത്തെ അനുഗ്ഹിപ്പാന് സ്വമായാ 

ശക്തിയെ അധിവസിച്ചിട്ടവതരിക്കുന്നു. 

86. ഉപദ്രഷ്ടാനുമന്താച ഭത്താഭോക്താമഫേശ്വരഃ 

പരമാത്മേതിചാപ്പയക്തോ ദേഹേത്വം പുരുഷഃപരഃ. 

നിന്തിരുവടി ഈ ശരീരത്തില്_സകലരുടെയും ശരീരത്തില് സാക്ഷിയായിട്ടും ഭരിക്കുന്നവ 
നും സുഖഴുഃഖങ്ങളമ്മെ അനുഭവിക്കുന്ന ജീവനും, മഹാനായ പരമേശ്വരനും പരമാത്മാവുമാ 

ഞെന്നു ശ്രുതികളും മഹാന്മാരുടെ അനുഭവും സ്തൃഷ്ടുമായിട്ടു പറയുന്നു. 

ഉ. അനാടിത്വാന്നിഗ്ലൂണത്വാല് പരമാത്മാത്വമവ്യയഃ 

ശരീരസ്ഥോപിദേവേശ നകരോതിനലിപ്യതേ. 

ആദിയില്ലാത്തതുകൊണ്ടും ഗുണാതീതനായതുകൊണ്ടും പരമാത്മാവും നാശരഹിതനുമായ നി 
ന്തിരുവടി ശരീരത്തിലിരിക്കുന്നുവെങ്കിലും യാതൊരുകമ്മവും ചെയ്യുന്നവനല്ല. കമ്മ്ബന്ധം 

അങ്ങെക്കില്പതാനും. 

൭8, യഥാ സവ്ൃഗതം സെമക്ഷ്മൂ്യാ ദാകാശം നോപലിപ്യതേ 
സവ്ൃത്രാവസ്ഥിതോദേഫേ തഥാത്വം നോപലിപ്യസേ. 

എങ്ങും വ്യയാപിച്ചിരിക്കുന്ന ആകാശം അതിസ്പകഷ്മായതുകൊണ്ടു ഒന്നിനോടും ബന്ധപ്പൌടാ 
തിരിക്കുന്നതുപോലെ ശരീരത്തില് എങ്ങും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ആത്മാവായ നിന്തിരുവടി 
യാതൊന്നിനോടും ചേന്നിരിക്കുന്നില്ല. 

89. യസ്ത്രാല് ക്ഷരമതിതസ്തുവ മക്ഷരാദപിചോത്തമഃ 

അതോസിലോകേവേദേച പ്രഥിതഃ പുരുഷോത്തമഃ 

നശിക്കുന്ന സ്വഭാവമുള്ള ഭൂതങ്ങളെയും നശിക്കാത്ത സ്വഭാവമുള്ള കൂടസ്ഥചൈതന്യയത്തെ 
യും അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടു ലോകത്തിലും വേദത്തിലും പുരുഷോത്തമന് എന്ന നാമ 

ത്താല് നിന്തിരുവടി കീത്തീക്കപ്പെടന്നു---വസിക്കുന്നു. 

80. ത്വമക്ഷരം പരമം വേദിതവ്യം ത്വമസ്യവിശ്വസ്യ പരംനിധാനം 

ത്വമവ്യയഃ ശാശ്വതധമ്മഗോഫ്ാ സനാതനസ്ത്വം പുരുഷോമതോമേ 

നിന്തരുവടിതന്നെ അറിയപ്പെടുവാന് യോഗ്യമായ പരമസത്യവസ്ത്ം നിന്തിരുവടിതന്നെ ഈയ 
ലോകത്തിനേറയും ഇരിപ്പിടം. നാശരഹിതനായ അങ്ങുതന്നെ ശാശ്വതധമ്മത്തെ രക്ഷിക്കുന്ന 
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വന്. എന്നെന്നും വശിക്കാതിരിക്കുന്ന പരമപുരുഷന് വിന്തിരുവടിതന്നെ എന്നു ഞാന 
റിയയന്നു. 

81, ത്വമാദിദേവഃ പുരുഷഃ പൃരാണഃ ത്വമക്ഷരം സദസല്തല്പരംയത്' 

വേത്താസിവേദ്യംചപരം ചധാമ ത്വയാതതംവിശ്വമനന്തരൂപ!. 

പണ്ടുതന്നെയുള്ള പരിപുണ്ണുപുരുഷനായ ആടിദേവനും കായ്യകാരണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ചിരി 

ക്കുന്ന അക്ഷരപരബ്രഹ്മവും അറിയുന്നവനും അറിയേണ്ടവനും നിന്തിരുവടിയാകുന്നു. ഫേ 
അനന്തരൂപ! ചരാചരാത്മകമായ സകല ലോകവും അങ്ങെയാല് വ്യാപിക്കപ്പെട്ടതാകുന്നു. 

89. യതഃപ്രവൃത്തിര്ഭൂതറനാം യേനസവ്ൃമിദം തതം 

തത്ത്വമേവാസിദേവേശ പരംബ്രഹ്മസനാതനം. 

ഏതൊന്നില്സിന്നു സകല ഭൂതങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നുവോ. യാതൊരുവനാല് ഇക്കാണപ്പെ 
ടുന്ന ലോകം സകലവും ല്യാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവോ ശാശ്വതമായ ആ ബ്രഹ്മം നിന്തിരുവ 
ട്രിതന്നെയാകുന്നു. 

88. സവസ്യചത്വം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ണഃ ത്വത്തസ്തുതിര്ജ്ഞാനമപോഹനംപ 

വേദൈശ്ചസവ്ലൈരസിവേദനീയോ വേദാന്തകൃദ്വേദവിദേവചത്വം. 

നിന്തിരുവടി സര്വരുടെ ഹൃദയത്തിലും സന്മൂണ്ണുനായി വസിക്കുന്നു. അങ്ങയില്നിന്നുത 
ന്നെ ജ്ഞാനവും വിസ്ത്തി മുതലായ വിരോധഭാവങ്ങളും പ്രാണികഠംക്കുണ്ടാകുന്നു. ഭജിക്കുന്ന 
വക്കു സതിഭാവങ്ങളും അല്പാത്തവക്കു വിപരീതഭാവനുകളും ഉണ്ടാകുന്നു. എല്ലാ വേദങ്ങളെ 

ക്കൊണ്ടും അറിയേണ്ടതായ പരമതത്വം നിന്തിരുവടിതന്നെ. വേദാന്തത്തെ പ്രകാശിപ്പിച്ച 
തും അറിയുന്നതും നിന്തിരുവടിതന്നെ. 

84. യദക്ഷരം വേദവിദോവടന്തി വിശന്തിയദ്യതയോ വീതരാഗാഃ 

യദിച്ഛുന്തോ ബ്രഹ്മചയ്യുംചരന്തി തദോമിതിബ്രഹ്മപരം ത്വമേവ. 

പേദമഠിഷുന്നവര് യാതൊരു തത്വത്തെ നാശരഹിതമെന്നു പറയുന്നുവോ? രാഗാദിദോഷങ്ങ 
ആൊന്നുമില്ലാത്ത യോഗികഠം യാതൊന്നിനെ പ്രാപിക്കുന്നുവോ. ഏതൊന്നിനെ ആഗ്രഹിക്കു 
ന്നവരായിട്ടു ബ്രഹ്മചയ്യുത്തെ ദീക്ഷിക്കുന്നുവോ ഓം എന്നു പേരുള്ള ആ പരബ്ബഷ്മം നന്തി 
രുവടി തന്നെയാകുന്നു. 

86, പരംബ്രഹ്മ പരംധാമ പവിത്രം പരമം ഭവാന് 

പുരുഷഃ ശാശ്വതോ ദിവ്യ ആടിടേവോഹ്യജോ വിഭുഃ. 

പരമമായ ബ്രഹ്മവും പരമമായ സ്ഥാനവും പരമശുദ്ധിയെ വരുത്തുന്ന വസ്ത്രവും പരിപ, 
്്ലുനും ശാശ്വതനുമായ ടിവ്യപുരുഷനും ജന്മാടിരഹിതനും സര്വവ്യാപിയും സര്വ്വമ്യി 
ഭവിച്ചവനും ന്ിന്തിരുവടിതന്നെ. 

86. നഹിതേ ഭഗവന് വ്ൃക്തിം വിദുദ്ദേവാനദാനവാഃ 

സ്വയമേവാത്മനാത്മാനം വേത്ഥത്വം പുരുഷോത്തമ. 
ഹേ ഭഗവന്! നിന്തിരുവടിയുടെ വ്ൃക്തിരൂപത്തെ ടേവന്മാരോ അസുരന്മാരോ അറിയുന്നില്ല. 

ഹേ പുരുഷോത്തമ അങ്ങയുടെ വ്യക്തിയെ അഞ്ങുന്നുതന്നെ അറിയുന്നുള്ളൂ. വ്യക്തിയെത്ത 

ന്നെ മററാരുമറിയാത്ത സ്ഥിതിക്കു അവ്ൃക്തരൂപത്തെ അറിയുന്നില്ലെന്നു പറയേണമോ 
എന്നു അത്ഥാല്സിദ്ധം. 

811. ത്വമേവാത്മാ ഹൃഷീകേശ സവ്ൃഭതാശയ സ്ഥിതഃ 

ത്വമേവാദിശ്ചമധ്യംച ഭതാനാമന്ത ഏവച. 

ഹേ സര്വേന്ദ്രിയപ്പേരക! സര്വഭതങ്ങളുടെയും കുള്ളിലിരിക്കുന്ന ആത്മാവും സര്വഭൂതങ്ങളു 
ടെ ആടിയും മധ്യവും അന്തവും നിന്തിരുവടിതന്നെ ആകുന്നു. അങ്ങയെ കൂടാതെ അന്യമാ 
യിട്ടൊന്നുംതന്നെയില്ല. 



മി 

88. യച്ചാപിസപവ്ൃഭതാനാം ബീജം തത്ത്വമസിപ്രഭോ 

നതദസ്തി വിനായല്സ്യാല് ത്വയാഭതം ചരാചരം. 
സകലഭൂതങ്ങളുടേയും ഉല്പക്തിക്കുള്ള ആടികാരണം യാതൊന്നോ അതു നിന്തിരുവടിതന്നെ. 
അങ്ങയെകൂടാതെയുള്ളതു യാതൊന്നും സത്ൃമായിട്ടില്ല. 

89. യദ്ൃദ്പിഭതി മല്സത്വം ശ്രീമട്ടർജിതമേവവാ 

തത്തഭദവാവഗച്ഛാമി തവതേജോംശസംഭവം. 

ശ്രീയും ഐശ്വയ്യയവും ഉള്ളതായിട്ടു യാതൊരു വസ്ത്ര കാണപ്പെടുന്നുവോ അതെല്ലാം വിന്തിരു 
വടിയുടെ തേജസ്സിന്െറ അംശത്തില്നിന്നുണ്ടായതാണെന്നു ഞാന് ധരിക്കുന്നു. 

40. അഥവാ ബഹുനൈതേന കിം ജ്ഞാതേനമയാ പ്രഭോ 

വിഷ്ടൂഭ്യത്വമിദംകൃത്സ് നം ഏകാംശേനസ്ഥിതോ ജഗത്. 

എന്തിനായിട്ടധികം പറയുന്നു. ഇങ്ങിനെ ഓരോന്നും ന്ദിന്തിരുവടിയെന്നുള്ള പരിച്ഛിന്ന 
ജ്ഞാനംകൊണ്ടെനിക്കെന്തുഫലം. അപരിച്ചിന്നസ്വരൂപനായ നിന്തിരുവടി അങ്ങയുടെ 

ഏകദേശാംശത്താല് ഈ സമസ്തമായ ലോകത്തെ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നുതന്നെ ഞാനറി 
യുന്നു. 

41. ഭൂതഭാവന।! ഭൂതേശ ദേവദേവ! ജഗത്പതേ! 

യോഗേശ്വരനതോസ്തിത്വാം ത്വച്ചിത്തം സതതം കുരു. 

ഹേ ഭൂതങ്ങളെ അഭിപ്പദ്ധിപ്പെടുത്തുന്ന ഭൂതനാഥ! ഹേ ദേവദേവ! ഹേ ജഗല്പാലക)! ഹേ 

യോഗേശ്വര! ഞാന് നിന്തിരുവടിയെ നമസ്തറരിക്കുന്നു. എന്െറ മനസ്സ് എപ്പോഴും അങ്ങ 
യില് ഇരിക്കുവാന് എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കേണമേ. 

49. അനമ്പചേതാഃ സതതം യസ്ത്വഠം സ്കൂരതി നിത്യശഃ 

തസ്ൃത്വം സലഭോ ദേവ നിത്യയുക്തസ്യയോഗിനഃ. 

അല്ലയോ ദേവ! യാതൊരുവന് നിന്തിരുവടിയെ അന്യഭാവനുകൂടാതെ നിത്യവും സ്തൂരിക്കുന്നു 
വോ നിത, യയുക്തനായ ആ യോഗിക്കുമാതൃരമേ അങ്ങയെ പ്രാപിപ്പാന് കഴികയുള്ളു. 

49. ത്വാമുചേതയ പൃനജ്ജന്മ ദ%ഃഖാലയ മശാശ്വതം 

നാപ് നുവന്തി മഹാത്മാനഃ സംസിദ്ധിം പരമാംഗതാഃ 

അങ്ങയെ പ്രാപിക്കുന്ന മഹാത്മാക്കഠം മാത്രം ൭8ഖസ്ഥാനവും അസ്ഥിരവുമായ പുനര്ജ്ജന്മ 
ത്തെ പ്രാപിക്കുന്നില്ല. അവര് ശാശ്വതമായ പരമസിദ്ധിയെത്തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു. 

44. മമഫ്വയേവാനുഷമ്പാത്ഥം ബുദ്ധേരജ്ഞാനജംതമഃ 

നാശയസ്വാത്മഭാവസ്ഥോ ജ്ഞാനദിപേനഭാസ്വതാ. 

എന്നില് കരുണയോടുകൂടെ നിന്തിരുവടി എന്െറ അന്തഭാഗത്തില് പ്രകാശിച്ചിട്ടു അങ്ങയു 
ടെ സ്വരൂപമായ ജ്ഞാനടീപത്താല് എന്െറ ബുദ്ധിയില് വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന അജ്ഞാനുമാ 
കൂന്ന അന്ധകാരത്തെ നശിപ്പ്ിക്കേണമേ. 

45. മഹ്യം സതത യുക്തായ ഭജതേ പ്രിതിപുല്വകം 

പ്രയച്ഛ ബുഭ്ധിയോഗംതം യേനത്വാ മുപയാമ്യഹം. 

എപ്പോഴ്ചം അങ്ങയെ ധു ്യാനിച്ചും പ്രേമപുവ്വം ഭജിച്പുംകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദാസനായ എനിക്കു 
അങ്ങയെ സാക്ഷാല്കരിപ്പാ൯ മതിയായ ജ്ഞാനയോഗത്തെ നല്കേണമേ. 



ടട്ട്തു്ല യയ കോ യ്ജ്്യെലെ്ടയെ ക്യ്മുടെ 

ശ്രി. 

ഓം നമോഭഗവതേ വാസുദേവായ 

ദേവാനാമപിദുര്ല്പഭംശ്രുതിശിരഃ 

ക്ഷിരാംബുധേരാന്തരം 

സരാംശാമൃതമാഹ്ൃതംഭഗവതാ 

യേനാജ്ജുനായാപ്പ്ിതം 

തം ഗീതാമൃുതവഷിണംത്രിഭുവന_ 

ക്ഷേമായനിലാംബുദം 

വന്ദേനിത്യനിരാവൃതംനിരുപമ._ 

ബ്രഹ്മാമൃതംശ്രിഹരിം. 

അംബഗീതേഭഗവതി 

പ്രസീദജ്ഞാനസുന്ദരി 

താപത്രയാഗ്നിസന്തച്ലം 

തരാഹിമാംദീനവത്സലേ. 

കുപൃത്രമപിമാംമാതഃ 

മാ മാ തൃജകൃപാനിധേ 

മാത്രാത്യക്തസൃയപൃത്രസ്യ 

ക്വാപിനസ്യാല്സുഖാസികാ. 

ഗീതെമാംത്രാഹിസംസാര_ 

ഭയങ്കരമഹാണ്ണ്ണവാത്' 

ത്വല്പാദപത്മഭക്താനാം 

നിത്ൃശാന്തിപ്രടാഭവ. 

അ്ടത്ടടെ ടിം ടോ ലട ഫേം ടം യാന്തി ഥോ ആ്ടല്ാത്ത്ത്യത്്ട്ല 
തത്ത 9൭൭ ടട ട്്്കിടയടോടയം ത്യ്യ് ി 



പ്രസ്ധാവന. 

ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ 

വേദപ്രകാശോദയം. 

ശ്രീഭഗവാന് ആടിനാരായണമൂത്തി കല്ലാരംഭത്തില് സ്ൃഷ്ഠിപ്പാനിച്ഛിച്ചു. ഈ ജച്ഛു 
ക്ക്” ഭഗവാന്െറ ഈക്ഷണം_നോട്ടം_വിചാരം എന്നാണ് ഉപനിഷത്തുകളില് പറഞ്ഞുകാ 
ണുന്നതു്. അതിന്െറ സാരം:-_-സത്യസത്മല്ലനായ ഭഗവാന്െറ സമ്മല്ലം എന്നുതന്നെ. അതു 
നിമിത്തം സ്തഷ്ടികത്താവായ ബ്രഹ്മദേവന് ഭഗവന്നാഭികമലത്തില്നിന്നുത്ഭവിച്ചു. ബ്രഹ്മാ 
വിന്നു സ്തഷ്ടരികമ്മംനിമിത്തം ബന്ധമില്ലെന്നും ഏതുവിധം സൃഷ്ടിക്കേണമെന്നും ബോധമുണ്ടാ 
ക്വാന് ഭഗവല്സ്വരൂപമായ്ക്ന്നെയിരിക്കുന്ന വേദത്തെ ബ്രഹ്മഹൃദയത്തില് ശ്രീമന്നാരായ 
ണന് പ്രകാശിപ്പിച്ചു. ഇത്രത്തോളം ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞ സംഗതിയെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന പനി 
ഷന്മന്്രം: 

*4യോബ്രഹ്മാണം വിദധാതിപൂവ്വം യോവൈവേദാംശ്ചപ്രഹിണോതിതസ്ധൈ 

തം ഹദേവം ആത്മബുക്ധിപ്രകാശം മുമുക്ഷുര്വ്വൈ ശരണമഹംപ്രപദ്യേ?? 

ഇതാകുന്നു. ഈ മന്ത്രാത്ഥത്തെയാണ് മുകളില് കാണിച്ചത്”. വേദമാകുന്ന_ജ്ഞാനസ്വ 

രൂപനായ_നിത്യസ്ൂയ്യന്_ഉദയാസ്തമനമില്ലാത്ത ജ്ഞാനഘനം. ജ്ഞാനസ്വരുപനായ ഭഗവാ 
൯ സ്ൃഷ്ടയ്യാരംഭത്തില് ബ്രഹ്മഹൃദയത്തില് വേദത്തെ പ്രകാശിച്ചു. അനാദിയായ അവില്ലനിമി 
ത്തം സ്വരൂപവിസ്തുതിരൂപമായ അജ്ഞാനാന്ധകാരത്തില് അകപ്പെട്ട ജനനമരണപ്രവാഹ 
പരമ്പരാരുപമായ സംസാരസമുദ്യത്തില് മുങ്ങിപ്പയൊങ്ങിത്തജുന്നു കൊണ്ടു ദുഖിക്കുന്ന ജീവജാ 
ലങ്ങാംക്ക്' സ്വരൂപസ്ത്തിരൂപമായ ജ്ഞാനം സിഭ്ധിക്കുമ്പോഠം മാത്രമേ ജന്മമൃതിസ്വരൂപമാ 
യ സംസാരസമ്ദ്ത്തിന്െറ മറകര ചേരുവാന് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ബ്രഹ്മാവാകുന്ന സ്വപ്രഥ 
മപുത്രനില്കൂടെ ജ്ഞാനം ജീവജാലങ്ങംക്ക്' വിശിഷ്യ മോക്ഷേച്ഛുയുള്ള വിവേകികഠംക്ക 
സിദ്ധിക്കുവാന് ജീവരക്ഷകനായ ഭഗവാന് ശ്ര്രീമന്നാരായണമൂത്തിലോകത്തെ അനുഗഹിച്ചു. 

വേദവ്യാച്ലി. 

ബ്ഹ്മാവിന്െറ മാനസപുത്രന്മാരായ സനകന്, സനന്ദന്, സനല്കുമാരന്, സനാ 

ത൯൯, സ്വായംഉവനെന്ന മനു മുതലായ മഹാമുനിമാക്ട പിതാവായ ബ്രഹ്മദേവന്തന്നെ 

ഇഞാനം നല്കി. അവര് മുഖാന്തരം ജ്ഞാനഭാസ്ത്രരപ്രകാശം ലോകത്തില് വ്യാപിച്ചു. വേദാ 
ത്ഥം സാമാന്യയബുദ്ധിമാന്മാക്കിവാന് സാധിക്കുന്നതല്ല. കാലശക്തിയാല് ബുദ്ധിക്കു മാലി 
ന്യം സംഭവിച്ചവര് വേദസാരം അറിയാതെ ആയതിനാല് വൈടികധമ്മത്തിന്നു മുടക്കം നേ 
രിടുന്നുവെന്നു കണ്ടപ്പോഠം ധമ്മസ്ഥാപകനായ ഭഗവാന്തന്നെ ശ്രീവ്യാസമുനിയായിട്ടവത 
രിച്ചു. ഏകാകാരമായിരുന്ന വേടത്തെ ക്; യ്കൂസ്സ്, സാമം, അധവ്വം എന്ന നാലു വിഭാഗ 
ങ്ങളാക്കിയതുകൊണ്ടു വ്യാസര്_വേദവിഭാഗകത്താവ് _എന്ന സുപ്രസിദ്ധനാമം ആ മുയിക്കു 

ണ്ടായി. പൈല൯,സുമന്തു മുതലായ ശിഷ്യയന്മാക്ക വ്യാസഭഗവാന്, ഓരോ വിഭാഗങ്ങളെ നല് 
കരി. അവര് ഓരോവിഭാഗത്തെയും പിന്നെയും വേര്തിരിച്ച് അവരുടെ ശിഷ്യന്മാരെ അഭയ 
സിപ്പിച്ചു. ഇപ്രകാരം ശാഖോപശാഖകളായിട്ടു വേദമാകുന്ന പക്ഷം ലോകസന്താപങ്ങളെ 
തിത്തുകൊണ്ടു പരിലസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെയ്മിലും സ്പ ശുദദ്വിജബന്ധയനാം തൂയി 
നശ്രുതിഗോചരാ?” എന്ന വില ലോകത്തില് വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നു , ഭഗവാന് വ്യാസര് 
കണ്ടു. അപ്പ്യോഠം വേദാത്ഥങ്ങളെ വളരെ വിസ്തരിച്ചു” എല്ലാവക്കും ധരിപ്പിക്കേണമെന്ന ക 

രുണയോടുകൂടെ ഭഗവദവതാരാടിലിലാവണ്ണുനകളടങ്ങീട്ടുള്ള പുരാണങ്ങളേയും ഇതിഹാസങ്ങ 
ളേയും നിമ്മിച്ചു. പുരാണേതിഹാസങ്ങളുനേകമാകയാല്: എല്ലാവരും എല്ലാം പഠിച്ചുവെന്നു 

വരികയില്ല. അതിനാല് ഒരിതിഹാസത്തില് നാലു വേദസാരങ്ങളും ഉഠംക്കൊള്ളിക്കേണം 
എന്ന കാരുണ്യം വ്യാസക്കുണ്ടായതിനന്െറ ഫലമാണ്” “*മഹാഭാരതം” എന്ന മഹല്ഗ്രന്ഥം. 

ഭാരതത്തില് ഉള്ളതില് ചിലത് മറവഗ്രമ്ഥങ്ങളില് കാണും. ഭാരതത്തില് ഇല്ലാത്തതു ഒരു 

ഗ്രന്ഥത്തിലും ഇല്ല. അതിനാല് ഭാരതം, പഞ്ചമം വേദം എന്ന സുപ്രസിദ്ധമായ പേര് 
ഭാരതത്തിന്ന്' യഥാത്ഥമായിട്ടുതന്നെ സിദ്ധിച്ചു. 



സ 

ശ്രീമത്ഭഗവല്ഗീത. 

ഭാരതത്തില് ശാന്തിപര്വ്വമാണ്' അതിവിപുലവും സര്വ്വധമ്മസംഗുഹവുമായ വി 

ശേഷഭാഗം. ജ്ഞാനനിധിയായ ഭീഷ്ടൂര് ജിജ്ഞാസുവായ ധമ്മപുത്രക്കുപദേശിക്കുന്ന ആ ഭാ 
ഗത്തില് പ്രകാശിപ്പിക്കാത്ത ധമ്മം വേദത്തില് കാണുകയില്ല. അതിനാല് ധമ്മപ്രധാനദമായ 
ഭാഗം ശാന്തിപവ്വം. അതേപ്രകാരം ജ്ഞാനവും ജ്ഞാനസാധനവും ജേഞയവും അതിസ്തറഷ്ട 

മായി പ്രതിപാടിക്കുന്ന ഉപനിഷത്തുകളുടെ സാരാംശത്തെ ക്രോഡീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഭാഗമാ 
യിട്ടു ഭീഷ്ടപര്വ്വത്തില് വ്യാസര് ലോകത്തെ അനുഗരഹിപ്പാന് പ്രകാശിപ്പിച്ചു, അതാണ് ഭഗ 

വല്ഗീതയെന്നു പറയപ്പെടുന്ന ടിവ്യാമൃതം. വേദാന്തം മാത്രമല്ല അതിലുള്ളത്. വേടത്തിലു 
ള്ള *കമ്മകാണ്ഡം? ““മപാസനകാണ്ഡം്? ““ജ്ഞാനകാണ്ഡം് എന്ന മൂന്നുകാണ്ഡവും ഗീത 

യില് അടഞ്ങീട്ടുണ്ട്”. അതില് ആദ്യഭാഗമായ കമ്മകാണ്ഡത്തെ ഗീതയിലെ ആഭ്യത്തെ 6 അ 

ആ്യായങ്ങളിലും ഉപാസനാകാണ്ഡത്തെ പിന്നെത്തെ 6 അഭ്ധ്യായങ്ങളിലും ജ്ഞാനകാണ്ഡ 
ത്തെ ഒടുവിലെ 6 അഭ്ധ്യായങ്ങളിലും സംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. ആകെ 18 അഭ്ധ്യായമുള്ള ഗീത 
യില് കാണ്ഡത്രയസഹിതമായ വേദസാരാംശം സമ്പുണ്ണമായടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. സാക്ഷാല് 
സച്ചിദാനുന്ദപരബ്ദ്മസ്വരൂപനായ ഭഗവാന് ശ്രീഹരിതന്നെ പ്രിയഭക്തനായ പാത്ഥന്െറ 
മൂലാജ്ഞാനത്തെ സംഹരിച്ച്” പരമാനന്ദമായ ആത്മസാക്ഷാല്കാരത്തെ നല്കുവാനുള്ള 
കരുണയോടുകൂടെ സ്വമുഖാല്തന്നെ ഉപദേശിച്ച ശ്രിമല്ഭഗവല്ഗീതയെ അതിശയിക്കുന്ന 
ശാസ്ത്രം മറെറാന്നുമില്ലെന്നു ഗംഭീരമായ ഗീതക്കു ഭാഷ്യയരൂപേണ വ്യാഖ്യാനം എഴുതീട്ടുള്ള മ 
ഹാത്മാക്കഠം പലരും അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതില് ചിലരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെ അന്യത്ര കൊ 

ടുത്തിരിക്കുന്നതില് വാചകമഹാശയന്മാരുടെ ശ്രദ്ധ പതിയാതിരിക്കയില്ല എന്ന വിചാര 
ത്താല് ഇവിടെ വിസ്തരിക്കുന്നില്ല. 

ഭഗവല്പൂജ്യപാദ ശ്രീമച്ഛുങകകരഭഗവാന്--കേരളത്തിലെ കാലടിയില് ലോകാനു 
ഗ്രഹത്തിന്നായവതരിച്ച സാക്ഷാല് ശ്രീശങ്കരന്-__ലോകഥുരു ശ്രീദക്ഷിണാമുത്തി-_നിമ്മിച്ച 
ഗീതാഭാഷ്യത്തെയാണ്' ലോകം അത്യന്തം ആരാധിക്കുന്നത്. ദ്വൈതം; വിശിഷ്ടാദ്വൈതം 
എന്ന സിദ്ധാന്തങ്ങളെ ഗീതയില് കാണുന്നുണ്ടെന്നു സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ ഭാഷ്യങ്ങ 
ളെ അതാതു ശാഖക്കാര് ആദരിക്കുന്നു ണ്ടെങ്കിലും ജീവാഭയപ്രദാനസമത്ഥമായ അപ്പൈത 
സിദ്ധാന്തം ശ്രീശമ്കരഭാഷ്യത്തില് കോടിസ്പഷ്ടുപ്രഭയെ അതിശയിക്കുന്നവിധത്തില് അജ്ഞാ 
നാന്ധകാരത്തെ രണ്ടാമതുണ്ടാകാത്തവിധം നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു തുത്തമാധികാരികളുടെ ആന 
ന്ദനിധാനമായി വിളങ്ങുന്നു. അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സിദ്ധാന്തത്തെ വാചകമഹാശയന്മാ 
രുടെ ആശുഗ്രഹഞത്തിന്നായിട്ടു താഴെ സംഗഹിച്ചു കാണിക്കാം. 

1. ജീവനും ബ്ൃഷ്മവും രണ്ടല്ല, ഒന്നുതന്നെ. 
ഇ. ബ്രഹ്മം സത്യം. 

8, നാമരുപാത്മകമായി കാണപ്പെടുന്ന ലോകം രജ്ജു സത്യം മരുമരീചികാ 

സ്ഥാണു പുരുഷന് ശക്തി രജതം എന്നിവപോലെ മിത്ഥ്യാപ്രതിഭാസം. 

4. മിത്ഥ്യാത്വം കല്ലിതം. സത്യജ്ഞാനാഭാവം കല്ലിതകാരണം. 

ം സത്യവസ്തുവിന്െറ സ്വരൂപം അറിയാതിരിക്കുവാന് കാരണം അനാദിയായ 
അജ്ഞാനുംതന്നെ. 

6. സല്ഗുരു സച്ഛൂസ്റ്രസേവാമാഗ്ലുത്തില്കൂടെ അജ്ഞാനം നശിപ്പിക്കുവാന് ചെ 
യ്യുന്ന പുരുഷപ്രയത്നത്താല് വസ്തരസാക്ഷാല്കാരം സിദ്ധിക്കും. അപ്പ്യോഠം ആത്മാവേകമല്ലാ 

തെ മറെറാന്നും സത്യമായിട്ടില്ലെന്നു ബോധിക്കുകയും ചെയ്യും. 

ഈ പരമാത്ഥത്തെ ഭഗവാ൯തന്നെ ഗീതാശാസ്ത്രത്തില് അജ്ജുനന് മുഖേന മോ 

ക്ഷേച്ഛൂക്കഠംക്കായി നല്കിയിരിക്കുന്നു, എന്നാണ് ശ്രീശാങ്കരഭാഷ്യസിദ്ധാന്തം. 

വേദത്തില് വിസ്ത്രിച്ചിരിക്കുന്ന ജന്ദ്രാടിദേവന്മാര് അവരെക്കറിച്ചുള്ക ക്രത്വാടി 
വിശിവാക്യങ്ങഠം എന്നിവക്കെല്ലാം എന്തു ഗതിയെന്നതിന്നു ഗീതാചായ്യനായ ഭഗവാന് 
എന്തുപദേശമാണ്' ലോകത്തിന്നു നല്കിയിരിക്കുന്നത്' എന്ന ശമ്കക്കു സമാധാനം ഗീതയി 
ലെ ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായത്തില് സ്ത്റഷ്ഠുമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിന്െറ ചുരുക്കം കാണിക്കാം. 
വേടമാകുന്ന ശാശ്വതവ്ൃക്ഷത്തിന്െറ ശാഖോപശാഖകളല്പാതെ ഇതരമായിട്ടൊന്നുമില്ല. വേ 
ദം സത്യജ്ഞാനാനന്ദചില്സ്വരൂപം മൂത്തമായി സമസ്തുലോകാകൃതിയില് സ്ഗുണമായിട്ടും 



സ് 

അതേസമയത്തില് ഒന്നോടും സംബന്ധപ്പുടാതെ സവ്ൃത്തിലും അന്തഘ്യാമിരൂപേണ പരമ 

സൂക്ഷ്മചിദാനന്ദരൂപേണ സവ്വസാക്ഷിയായിട്ടും സൃഷ്ടിസ്ഥിതിസംഹാരാദിലീലാനാടകസ്തതര 
ധാരനായ സവ്വേശ്വരനായിട്ടം, ഇന്ദ്രാടി സവ്യദേവതാസ്വരൂപനായിട്ടും, സവ്ൃത പരിപ 
ഇനും, നിപ്പികാരനും, ജന്മാടി ഷഠംഭാവങ്ങളില്നിന്നെത്രയോ അകന്നും ആവക വികാര 
ങ്ങളുടെ സാക്ഷിയായിട്ടും വിളങ്ങുന്നുവെന്ന സത്യസ്ഥിതിയെ ഗീതയിലെ രണ്ടാമധ്യായ 

ത്തില് സ്തറഷ്ടമാക്കി ക്കൊണ്ടു ഞാന് നീയെന്ന ലോകവ്യവഹാരത്തിന്നധീനനായിരിക്കുന്ന 
ട*ത്വം"(നീ)യെന്ന പടത്തിന്െറ വാച്യ്യാത്ഥമായ ജീവന്െറ ലക്ഷ്യാത്ഥം നിവ്പികാരകൂടസ്ഥ 
ചൈതന്യയമാണെന്നുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിന്നുശേഷം ബാക്കി 4 അധ്യായങ്ങംകൊണ്ടു ഇന്ദ്രാ 
ഭി സകലദേവന്മാരെയും ആ ദേവന്മാരെക്കറിച്ചുള്ള യാഗാടികമ്മങ്ങളെയും ആവക കമ്മഫല 

ങ്ങളുടെ നശ്വരതയേയുംപററി വിധി നിഷേധരുപത്തില് കാണപ്പെടുന്ന വേദവാക്യങ്ങം 

വേദമാകുന്ന വൃക്ഷത്തിലെ. പുഷ്പസ്ഥാനീയങ്ങളാണെന്നുസ്സഷ്ടമാക്കീട്ടുണ്ടു. അനാദ്യവ്വിദ്യാസം 

ബന്ധം നിമിത്തം ജീവാത്മാക്കഠംക്കുള്ള ആത്മസ്വരൂപവിസ്തതിരൂപമായ അജ്ഞാനം നശി 
പ്പിക്കുവാന് ഓരോവിധ കമ്മങ്ങളെ വിധിച്ചു. വിഷയസുഖങ്ങളില് ആസക്തന്മാരായ ജീ 

വാത്മാക്കാംക്കു സകാമകമ്മങ്ങളില്കൂടെ ഇന്ദാടിദേവതാരൂുപേണ ശരീരാവയവങ്ങളില് 
ല്യാപിച്ചു്' ഇന്്രിയവ്യാപാരങ്ങളെ നടത്തുന്ന സവ്വേശ്വരകലകജെ ആരാധിപ്പ്യാനുള്ള വഴി 

കളെ സ്തൂഫ്ഠൂമാക്കി. ഇപ്രകാരമുള്ള ആരാധനാവിധികളെ അതിക്രമിക്കാതെ നടത്തുന്ന കമ്മ 
ങ്ങഠം ലോകത്തെ മയ്യാദതെററാതെ നിലനിത്തുകയും ക്ഷൃദ്ഫലങ്ങള്ളെ ജീവാത്മാക്കഠംക്കു 

നല്കുകയും ചെയ്യും. അങ്ങിനെ വിധ്യക്തകമ്മാനുഷ്ണാനം നിമിത്തം ബഹുജന്മങ്ങംകൊ 

ണ്൭ ചിത്തശുദ്ധി സിദ്ധിക്കുന്തോം കമ്മങ്ങളും തജ്ജനു ഫലങ്ങളും സുഖസ്ഥാനങ്ങളല്ലെന്ന 

ബോധംഉൂടിച്ചതുടങ്ങുമ്പോഠം കമ്മങ്ങളിലും ഫലപ്രാഫ്സികളിലും ശ്രദ്ധാശൈധഥില്യവും ഫലദാ 
താവായ സവ്വേശ്വരനില് സൃക്ഷ്മൃവിരീക്ഷണവും കൂടുതലായിട്ടുണ്ടാകും. ഈ നിലകിട്ടുവാനുപ 

കരിക്കുന്ന വേദവാക്യങ്ങം വേദമാകുന്ന ശാശ്വതജ്ഞാനവ്ൃക്ഷത്തിന്െറ പൃഷ്ണസ്ഥാനിയങ്ങ 

ളാണെന്നു കണ്ടകൊള്ളേണം. ഇത്രയും സംഗതികളെ അറിയുന്ന ജീവന് സ്വസ്വരൂപസുഖ 

ത്തിന്നാഗ്രഹിച്ചതുടങ്ങുമ്പോഠം സപവ്വലോകനിയന്താവായ സപവ്വേശ്വരനെ ആരാധിപ്പാന് 
ആഗ്രഹിക്കുകയും ഫലപ്രാഫ്മരിയെക്കാഠം സവ്വേശ്വരപ്രേമപ്രാഫ്ട്രിയെ ലക്ഷ്യമാക്കുകയും ചെ 

സ്ഡ്രാനാഗ്രഹിക്കും.: അപ്പ്യോഠം കമ്മങ്ങളെയും ഫലങ്ങളെയും തീരെതുപേക്ഷിക്കുവാന് ശക്തിയി 
ല്ലായ്യൂയയം ഇതു രണ്ടും അസ്ഥിരങ്ങളെന്ന ബുദ്ധിയും സ്ഥിരമായ സുഖസ്ഥാനം ഏതാണെന്ന 

റിവാനുള്ളആഗ്രഹവും കൂടികലന്നിരിക്കുന്നഅവസ്ഥയില് എത്തിയിരിക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കഠം 
ഏതുവിധം കമ്മങ്ങളെ ആചരിക്കേണംഎന്നുള്ള ഉപദേശമാണ് ഗീതയുടെ പ്രഥമഷഠംകാധ്യാ 

യങ്ങളില് ഭഗവാന് നല്കുന്നത് “ത്വം? (നീ)എന്നമഹാവാകൃത്തിലെ ആദ്യപദത്തിന്െറ അ 
ത്ഥം വാച്യമായജീവനെയല്ല.--സുഖഭഃഖാടികളെ അനുഭവിച്ചു 'ജന്മമരണാദികളെ അനുഭവി 

ക്കുന്ന സോപാധികചൈതമന്യാഭാസത്തെയല്ല.-സത്യബിംബചൈതന്യത്തെയാണ് കാണി] 
കടന്നത് എന്ന ലക്ഷ്യാത്ഥത്തെസ്സറഷ്ടമാക്കുന്നതോടുകൂടെ ആറദ്ധ്യായസാരം അവസാനിക്കുന്നു. 

അനന്തരം "മുതല് 1വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങഠംകൊണ്ടു സവ്ൃതൂസമമായി വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന 

സമഷ്ഠിചൈതന്യസ്വരൂപനായ ഈശ്വരന്െറസഗുണസ്വരൂപത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. ശരീ 
രേന്രിയാദികളില് മറച്ചിരിക്കുന്ന പ്രേമം. അല്പവും നശ്വരവും ക്ലേശഭൂയിഷ്ണവുമായ ക്ഷുദ്രഫല 

ത്തെ മാത്രമേനല്കുകയുള്ളൂ എന്നറിയേണം. ലോകാകൃതിയില് സ്വത്തിലും തന്െറ ഹൃദയ 
ത്തിലും അദൃശ്യനാണെന്നിരിക്കിലും ബുദ്ധിഗ്ാഹ്യനായി വിങ്ങുന്ന സമഷ്ടിചൈതന്യസ്വരു 
പനും സവ്വേശ്വരനുമായ എന്നെ__ശ്രീകൃഷ്ണുപരമാത്മാവിനെ പരമപ്പേമത്തോടുകൂടെസച്ഛൂാ 
സ്ര്ൃങ്ങളും പരമഗുരുവും ഉപദേശിക്കുന്ന വിധിയെ തെററാതെ സവ്വകമ്മങ്ങളെയും ഇരശ്വര 
നായ എന്നില്സ്മപ്ലിച്ചും നാമസമ്മീത്തനപൃജാടിവിധികളെ സമഗ്രമായിവിശ്വസിച്ചും കൊ 

ണ്ടുനിര്പ്യാജമായും,ഫലകാംക്ഷകൂടാതെയും ഭജിക്കേണം. ഏവം നിരന്മരാനുഷ്ലാനമാഹാത്മ്യ 
ത്താല് സ്വാന്തഃകരണം--ഇരശ്വരവാസസ്ഥാനും---കാമാദിദോഷങ്ങളുടെ നാശം നിമിത്തം 
അഗ്നിയിലിട്ടുതിപഴ്ുപ്പിച്ച്' ചളിയററ തങ്കമെന്നപോലെ സ്വപ്രഭകൊണ്ടുജ്ജ്വലിക്കും, ആ 

അവസ്ഥയില് ഈശ്വരദശനം-_ഈശ്വരസ്വരൂപബോധംജവിക്കും. ഇതുവരെ ആ ബോധഭാ 
സ്തരപ്രകാശം കാണുപ്പെടാതിരുന്നതു രാഗാടിപൃത്തികളുടെ വ്യാപ്തി ബുദ്ധിയില് ഉണ്ടായിരു 
ന്നതുകൊണ്ടു മാത്രമാണ് . ബുദ്ധിക്കു ശുദ്ധി വേണ്ടുംവിധം സിദ്ധിച്ചുതുടങ്ങുംതോറം നേതൃ 
ത്തെ ബാധിച്ചിരുന്ന തിമിരരോഗം അഞ്ജനലേപനത്താല് നശിച്ചുതുടങ്ങുമ്പോഠം സൂയ്യപ്ര 



നേ 

കാശം അല്ലാല്പമായും, തിമിരം തീരെ നശിക്കുമ്പോഠം സൃഷ്യമണ്ഡലത്തെത്തന്നെ സ്റ്റഫ്ടമാ 
യും കാണുന്നതുപോലെ രാഗാദിദോഷങ്ങഠം ബുദ്ധിയില്നിന്നു തീരെ നീമങ്ങുമ്പോഠം ത 
൫൯െ൨-.ജീവന്െറ-_പരിച്ചിന്നഭാവം നശിക്കുകയും അപരിച്ചിന്നരാവം അനുഭവപ്പെടുക 
യും ചെയ്യും. ജീവത്വം നശിക്കുകയും ഈശ്വരദശനത്തോടുകൂടെ സ്വസ്വരൂപമായ ഈശ്വര 

ത്വം സിദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നു സാരം. ഈ നില കിട്ടുവാനുപരിക്കുന്ന മാശ്ശത്തെ-പാ 
സനാവിധിയെ__ഭക്തിസ്വരുപത്തെ__ശ്രീഭഗവാന് പരമ കരുണാവിധി ഗീതയിലെ മു 

തല് പന്ണ്ടാമദ്ധ്യായംവരെയുള്ള. ദ്വിതീയഷട് കത്തില് പ്രകാശിപ്പിച്ചു. അതിവിപുലമായ 

വേദത്തിലെ മധ്യമഭാഗമായ ഉപാസനാകാണ്ഡസാരാംശം തികച്ചും മധ്യമഷട് കത്തില് 
സൃക്ഷ്മാലോചനയുള്ളവക്കു കാണ്മാന് സാധിക്കും. അതിനാല് ഉപാസനാകാണ്ഡം വേദവ്ൃ 

ക്ഷത്തിന്െറ ഫലസ്ഥാനീയം എന്നു കണ്ടുകൊള്ളേണം. പുഷ്ണുത്തില്ന്ിന്നു ഫലം അനുഭവ 
പ്പെടുന്നതുപോലെ ഉപാസനാകാണ്ഡവിധ്യനുഷ്ലാനത്തില്നിന്നു ഇരശ്വരദശനമാകുന്ന സ 
ല്ഫലം "സിദ്ധിക്കുന്നു. ഫലപ്രാപ്തിയില് സന്തോഷിക്കാം സംശയമില്ല. എങ്കിലും ആസ്വാ 

ദ്യമായ മാധുഷ്യം ആ ഫലത്തില്നിന്നു സിദ്ധിക്കേണമെയില് ഫലത്തിന്നു പാകം വരേണ്ട 
തായിരിക്കുന്നുണ്ട്. പഴമായാല് മധുരമായി. ഫലമായെന്നുള്ള വിചാരത്താല് അതിനെ 
സംരക്ഷിക്കാതിരുന്നുകൂടാ. പലവിധത്തിലും അതു പഴുക്കുംമുമ്വേ സ്ഥാനത്തില്്നിന്നു വീണു 
പോയെന്നു വരും. ഇതുരകാലവും പൃക്ഷത്തെ സംരക്ഷിച്ചതിന്െറ ഫലം വ്ൃത്ഥമായെല്ലെ 
എന്നുള്ള ക്ലേശത്തിന്നിടവരുത്താതെ ഫലത്തെ അതിശ്രദ്ധാപൂവ്വം സംരക്ഷിക്കേണം എന്ന 
തുപദേശത്തെയാണ് ഒടുവിലത്തെ ആറദ്ധ പയഠായങ്ങളില് ശ്രിഭഗവാന് മുമുക്ഷ്യവായ അജജ്ജ 

നന് മുഖാന്തരം സംസാരാപാരസമുദസന്തരണത്തിന്നാഗഹിക്കുന്ന ഉത്തമാധികാരികഠംക്കു 
നല്കുന്നത്. ഇങ്ങിനെ മധ്യമഷട്'കത്തില് “തത്? അത്" എന്ന ദ്വിതീയപദത്തിന്െറ--- 
ഇരശ്വരന്-_എന്ന വാച്യ്യാത്ഥത്തെ നീക്കി ലക്ഷ്യാത്ഥമായ ബ്രഹ്മത്തെയും അവസാനുഷട് ക 
ത്തില് ജീവോപാധിയേയും ഇയശ്വരോപാധിയേയും നീക്കി ജീവ ബ്ബഷ്ഷൈക്ൃത്തേയും പ്രതി 
പാടിക്കുന്ന “അസി?” പടത്തിന്െറയും ലക്ഷ്യാത്ഥം ഉപദേശിക്കുന്നു. ഇങ്ങിനെ ഗീതയിലെ 
15 അധ്യായങ്ങഠംകൊണ്ടു തത്വമസി” എന്ന മഹാവാക പത്തെ ഉപപത്തിസഹിതം നിസ്സം 
ശയമാകുംവിധം ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ടു ഭഗവാന് സ്വോപദേശത്തെ ഉപസംഹരിച്ചിരിക്കുന്നു. 

ആ പരമഗഥുരുവിന്െറ പരമോപദേശത്താല് പ്രിയഭക്തനായ അജ്ജുനന് മോഹാന്ധകാര 
ത്തില്നിന്നു മുക്തനായി കൃതാത്ഥനാകയുംചെയ്തു. അതിനാല് ത്രികാണ്ഡസഹിതമായ ഗീതാ 
ര സവ്വസിദ്ധാന്തശാസ്തരരഹസ്യവും പരമപുരുഷാത്ഥസാധകവുമാണെന്നുറപ്പിക്കപ്പെ 

ക്കുന്നു. 

ഗീതാവ്യാഖ്യാതാക്കന്മാരും ഗീതയും. 

മുകളില് സൂചിപ്പിച്ച മോക്ഷശാസ്ത്രമായ ഗീത, അതിലെ മേല്കാണിച്ച അദ്ദൈത 
തത്വത്തെ വിസ്തരിക്കുന്ന ഉപനിഷത്തുകഠം. ഉപനിഷദ്വാക്യാത്ഥങ്ങളുടെ അന്യ്ോന്യവിരുദ്ധാ 
ത്ഥസ്റ്റരണങ്ങളെ എടുത്തു കാണിച്ച് തുപക്രമോപസംഹാരങ്ങളാത ഏകതത്വപരതയെ യൂ, 

കതിപൂവ്വം വിചാരംചെയ്തു്പിക്കുന്ന ഉത്തരമീമാംസയെന്നു സുപ്രസിദ്ധമായ സ്ൃത്ഗ്രമ്ഥം. 
വ്യാസമുനിപ്രണീതം. ഈ മൂന്നും അദ്വിതീയബ്രഹ്മൈകതത്വത്തെ സ്ഥാപിക്കുന്ന ഉത്തമപ്ര 
മാണഗ്രന്ഥങ്ങളാണ്'. ഈ മൂന്നിന്നുംകൂടി പ്രസ്ഥാനത്രയം എന്ന സംജ്ഞ നല്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടു'. 
ഈ മൂന്നു സ്തംഭങ്ങളില് അദ്വൈതസൈരധം ചലിക്കാതെ അനാടികാലംമുതല്ക്കറച്ചുനില്ക്കു 

ന്നു ഭാരതീയസനാതനധമ്മം. അട്വിതീയബ്രഷഹ്മാനന്ദം ഉുത്തമാധികാരികളുടെ സവ്വസന്താ 
പങ്ങളേയും സമൂലം സംഹരിച്ചു” പരമാനന്ദികളാക്കിക്കൊണ്ടു അപാരാനുന്ദസമുദമായി വി 
ഉങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്രയത്തില് അന്തര്പല്പീനങ്ങളായ തത്വങ്ങളെ തികച്ചും 

സാമാന്യപണ്ഡിതന്മാക്കം ധരിപ്പാന് പ്രയാസമായതുകൊണ്ടു മഹാത്മാക്കളായ പലരും ഈ 

ഗ്രന്ഥങ്ങംക്കു ഭാഷ്യങ്ങഠം എഴുതീട്ടുണ്ടു'. ആ കൂട്ടത്തില് ഒന്നായ ശ്രീമത്ഭഗവല്ഗീതക്കും ഭാ 
ഷ്യൃങ്ങഠം വ്യാഖ്യാനങ്ങഠം ടിപ്പുണികഠം എന്ന നിലയില് വിവരണഗന്ഥങ്ങഠം അനേകം 
സംസ്ൃതഭാഷയില് ഉണ്ടു. ചില ഭാഷ്യ പ്യകാരന്മാരുടെ ബുദ്ധിക്ക്" അദ്വിതിയബ്രഹ്മതത്വത്തെ 

സ്തൃമിക്കുവാ൯ശക്തിയില്ലാതെ വന്നതിനാല് ജീവബ്ബഷ്ഷൈക്യത്തെസ്ഥാപിക്കാതെ ജീവതത്വ 
വും ബ്രഹ്മതത്വവും ഭിന്നും രണ്ടിന്നും സത്ൃത്വം എന്നിങ്ങിനെ ദ്വൈതമായിട്ടും വിശിഷ്മാ 
ല്വൈതമായിട്ടും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടു'. ആവക ആചായ്യുന്മാരും അവരുടെ ശിഷ്യപരമ്പരകളും 
*“ഏകമേവാദ്വിതീയം ബ്രഹ്മനേഹനാ നാസ്ത്ികിഞ്ചന്? എന്ന സിദ്ധാന്ധശ്രുത്യത്ഥത്തെ സാ 



മി 

ക്ഷാത്തായറിവാന് സാധിക്കാതെ അവരെത്തിയ സ്ഥലം ലക്ഷ്യം എന്നു നിശ്ചയിച്ച്" അപ്പ 
റത്തേക്കു_ഏകതത്വത്തിലേക്കു_എത്താന് സാധിക്കാതെ അവിടെനിന്നുപോയി. ആവക ഭാ 

വ്യൃവ്യാഖ്യാനങ്ങളെയെല്ലാം അതിക്രമിച്ചം **സാകാണ്ഠാ സാപരാഗതിഎന്ന്' ഏതൊരുപ 
രമതത്വത്തെശ്രുതിമാതാവുറച്ഛരിച്ചിരിക്കുന്നവോ അതിനെ സ്തൃഷ്ടുമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ശ്രരീമല് 
ശമ്മരഭഗവല്പൃജ്യപാദകൃതഗീതാഭാഷ്യത്തെത്തന്നെയാണ്' സിദ്ധാന്തപക്ഷപ്രതിപാദകമായി 
ട്ടു മത്തമാധികാരികഠം സ്വികരിച്ചുവരുന്നത് . എന്നാല് ബ്രഹ്മസ്ത്രങ്ങഠാക്കും ദശോപനിഷ 
ത്തുകഠംക്കും ശ്രീമല്ഭഗവല്ഗീതക്കും ഭഗവതല്പൃജ്യപാട ശ്രീശങ്കരാചാഴ്യസ്വാമികളുടെ ഭാഷ്യ 
ങ്ങളും സാമാന്യൃയന്മാക്ക ധരിപ്പാന് പ്രയാസമായികാണപ്പെട്ടതുകൊണ്ടു പല പണ്ഡിതന്മാരും 
ഭാഷ്യസാരാംശങ്ങളെ സ്തറഷ്ടമാക്കുവാന് വ്യാഖ്യാനത്ങഠം എഴുതിട്ടള്ളതുകൊണ്ടു മുമുക്ഷുക്കംക്കു 
വളരെ സഹായമായിരിക്കുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും സംസ്തൃതഭാഷാപരിചയമില്ലാത്തേവരെ അനുഗ 

ഹിപ്പാന് ദേശഭാഷകഴിലും ഇംഗ്ലീഷു ഫ്രഞ്ചു മുതലായ വിദേശഭാഷകളിലും ശ്രീമല്ഭഗവല് 
ഗീതക്കു വ്യാഖ്യാനങ്ങളുള്ളതിനാല് ഗീത ഭലോകത്തില് സവ്ൃതരപ്രചരിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള സം 

ഗതി ഭാരതിയക്കത്യന്തസന്തോഷാവഹംതന്നെ. 

മലയാളഭാഷാവ്യാഖ്യാനങ്ങളും ഇതിന്നുമുമ്വേതന്നെ അനേകം പണ്ഡിതന്മാര് നി 
മ്മിച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടു ഗീതക്കു പ്രചുരപ്രചാരം മലയാളഭാഷാപരിജ്ഞാനമുള്ള മോക്ഷേല്ലയക്ക 

ഉടെ ഇടയിലും സിഭ്ധിച്ചിട്ടണ്ടു്'. എന്നിരിക്കേ പുതിയ ഒരു വ്യാഖ്യാനം എഴുതുവാന് ആന്ത 
രമായ കാരണം യഥാശക്തി സര്വ്ൃശ്രതിസാരസംഗ്രഹമായ ഗീതയെ പ്രചുരമായി പ്രച 
രിപ്പിക്കുവാനുള്ള ആഗഹംതന്നെയാണ് . അതിന്നുപുറമെ ശ്രീമതഭാഗവതവ്യാഖ്യാനം വായി 
ക്കുന്ന പല മാന്യമഹാശയന്മാരും ഗീതക്കും ഒരു വ്യാഖ്യാനം എഴുതുവാന് അധികകാലമായി 
ട്ടത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനേയും ഞാനോക്കാവണ്ട്. രണ്ടുകൊല്പംമമ്പേ ശ്രീപഞ്ചദശിയുടെ ഭാഷാ 

വ്യാഖ്യാനം അച്ചടിപ്പിക്കുവാന് ഞാന് ഇവിടെ പുതിയറയില് രാധാമന്ദിരത്തില് വസിക്കുന്ന 
അവസരത്തില് പെന്ഷന് ഡിപി്ടികലക്ടര് ടിവാന്ബഹദടര് ശ്രീ യം. കുഞ്ഞിരാമന്നായര് 
അവര്കളുടെ ആഗ്രഹം അനുസരിച്ചു അദ്ദേഹത്തേയും അതില് പങ്കകൊണ്ട മറവചിലരേയും 

രണ്ടുമാസംകൊണ്ടു ഗീതയെ വായിച്ചുകേപ്പിക്കേണ്ടതായി വന്നുപ്പോഠം ആ രീതിയില് ഒരു 

്യ്യാഖ്യാനം അധികം വിസ്ത്രരിക്കാതെയും ചുരുക്കാതെയും സംസ്തൂതപരിചയം നന്നെ കുറഞ്ഞ 

വക്കം മനസ്സിലാവാന് തക്കവിധം എഴുതേണമെന്നു പ്രേമപുവ്വം അഭിപ്രായപ്പെട്ടതിനെ 
*മത്ഭക്തപൂജാഭ്യധികാ” എന്െറ ഭക്തന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നതാണെനിക്കതിപ്രിയകരം എ 
ന്ന ശ്രീഭഗവഴുപദേശത്തെ അനുസ്ലരിച്ചുകൊണ്ടതില് പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുകയും ഏകദേശം 

രണ്ടുകൊല്ലത്തെ പരിശ്രമഫലമായിട്ടിവിധം പ്രസിദ്ധപ്പെടത്തുവാനിടവരികയും ചെയ്തു, 

ശ്രീശമ്ഖരഭാഷ്യംതന്നെയാണ്' എന്െറ ല്യാഖ്യാനത്തിന്നടിസ്ഥാനം. എന്നാല് ഒരു വൃത്യാ 
സമുള്ളതിനേയും വാചകമഹാശയന്മാരെ അറിയിക്കേണമെന്നു വിചാരിക്കുന്നു. ശ്രീശങ്കരഭാ 
ഷ്യം അതികഠിനമാകയാല് അതിനെ അല്ലംകൂടെ വിസ്തരിച്ചു ലഘുവാക്കേണം എന്ന വിചാ 
രത്താല് ആദിഭാഷ റ്യ0ചാഴ്യന്തന്നെ രണ്ടാമത് ദവിഡദേശത്തില് അവതരിച്ചുവെന്നു വിശ്വ 

സിപ്പാന്തക്കതായ മാഹാത്മ്യത്തോടുകൂടിയ**ശ്രീശമ്കരാനന്ദന്"എന്ന ഗുരുദേവന് ഒരു ഭാഷ്യ 
മെഴുതീട്ടുണ്ടു . താല്പയ്യുബോധിനീയെന്നും ശമങ്കരാനന്ദിയെന്നും പേരില് സുപ്രസിദ്ധമായ 

ആ ഭാഷ്യത്തിനെൌ കത്താവു ആത്മപുരാണം, ഉപനിഷട്ടീപികാ, സൃതരദീപികാ എന്നു പേ 
രായ ബ്രഹ്മസൂത്രവിവരണം മുതലായ മഹരതിഗ്രന്ഥങ്ങളെ നിമ്മിച്ചിട്ടുള്ള മഹാത്മാവും ശ്രീ 
വിദ്യാരണ്യമുനിവരനന്െറ സല്ഗുരുവും ആകുന്നു. ആ മഹാത്മാവിന്െറ ഭാഷ്യത്തെ അനുസ 
രിച്ചാണ്' ഞാന് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത്'. ആത്മസാക്ഷാതകാരത്തിന്നു സത്യമായാഗഹിക്കുന്ന 

മുമുക്ഷുക്കളുടെ അഭ്യാസം ഏതുവിധത്തിലായിരിക്കേണം എന്നു സ്തറഷ്ടമായിട്ടേവക്കും 
ധരിപ്പാന്തക്കവിധം ശ്രീശമ്കരാനന്ദഗുരുവരന് ശ്രീ ആടിശങ്കരഭഗവാന്െറ ഭാഷ്യത്തില്നി 
ന്നല്ലവും വൃതിചലിക്കാതെ സ്തുഷ്ടമാക്കിയ രീതി അതീവഹൃദ്യവും സുഗുഹവും ആകയാല് ജി 
ജ്ഞാസുക്കളെ അനുഗുഹിക്കുന്നതുമാണെന്നു എസിക്കു തോന്നിയതിനാല് അതിനെ മാന്യയഭ 
കതജനങ്ങളെ യഥാശക്തി ധരിപ്പിക്കവാനുള്ള ഈ പരിശ്രമത്തില് ഏതൊരു ഭഗവാൻ അ 
നുയ്യാമിയായിരുന്നുകൊണ്ടു എന്നെ പ്രേരിച്ചുവോ ആ .പരമദയാലുവായ ഭഗവാന്െ൨_ശ്രി 
പാത്ഥസാരഥിയുടെ_സവ്വചരാചരപരമഗുരവിനെ൨_ശ്രീകൃഷ്ണുപരമാത്മാവിന്െറ പാടാര 
വിന്ദത്തില് കോടികോടിനമസ്ലാരസഹിതം ഇതിനെ സമപ്ല്ിക്കു്നു. 

ശ്രീമല്ഭഗവല്ഗീതയിലെ എല്ലാ മന്ത്രങ്ങളും അനുഷ്ലാനത്തില് വരുത്തേണ്ടവ ത 
ന്നെ. അതില് യഥാത്ഥമായി സംസാരബന്ധത്തില്നിന്നു നിര്മ്മുക്തന്മാരാഭകണമെന്നാഗ 



ലി 

ഹിക്കുന്ന ഭക്തിമാഗ്ലുതല്പരന്മാര് താഴെ കാണിക്കുന്ന മന്ത്രങ്ങളെ കരുണാനിധിയായ പരമ 
ഗുരുവരുളിച്ചെയ്യുന്ന പരമോപദേശമായിക്കരുതി പ്രായോഗികമാഗ്ണുത്തില് കൊണ്ടുവരുവാ 
ന്തന്നെ മനസ്സിരുത്തേണം. 

110൦ അധ്യായം 55_ാമത്തെ മന്തൂത്തില് ഭക്തിരഹസ്യം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. 

മതകമ്മക്പല് മല്പരമേഃ മത്ഭക്തഃ സംഗവര്ജിതഃ 
നിർവൈരഃ സര്വഭതേഷു യഃ സമാമേതി പാണ്ഡവ. 

അദ്ധ്യായം 19, ശ്ലോകം 18-14. 

അദ്ദേഷ്ടാ സര്വഭതാനാം മൈത്രഃ കരുണഏവച 

നിമ്മമോ നിരഹങ്കാരഭ സമദുഃഖ സുഖഃക്ഷമീ. 

സതൂഷ്ടഃ സതതം യോഗി യതാത്മാ ദൂഡനിശ്ചയഃ 
മയ്യ ചുര്പിതമനോബുഭ്ധിര്യോമല്ഭക്തടഃ സമേപ്രിയഃ. 

സായ്യജ്യപ്രാപ്തിയെ സാധിപ്പിക്കുന്ന പരമോപദേശം 150൦ അധ്യായം 65.66 
ഏന്ന രണ്ടു മന്ദ്ൂങ്ങളാകുന്നു. 

66. മന്മനാ ഭവമത്ഭക്തോ മമ്യാജീമാം നമസ്തുരു 
മാമേവൈഷ്യസിസത്യംതേ പ്രതിജാനെ പ്രിയോസിമേ. 

66. സപ്ൃധമ്മാ൯ന് പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം പ്രജ 
അഹംത്വാ സവ്വപാപെദ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമിമാശുചഃ. 

ഇങ്ങിനെ പല മന്ത്രങ്ങളും ഗീതയില് ഭഗവാനരുളിചെയ്തിട്ടുണ്ടു. എല്ലാം എടുത്തു 
കാണിക്കുന്നില്ല. അതിരഹസ്യമന്തുങ്ങളെ അതിശ്രദ്ധാസഹിതം ഹൃദയാന്തഭാഗത്തില് സ്മ 

ക്ഷിപ്പുവെക്കേണം. ജീവിതം പരിശുദ്ധമാക്കുന്നതില് മാതൂമായിരിക്കേണം മുഴവന് ശ്രദ്ധ 
യും, അങ്ങിനെ ഭക്തിപൂവ്വം ഗീതയെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഏതൊരുവന്നും ഭയത്തിന്നവകാശമിി 
ല്ല എന്നു ഭഗവാന് പ്രതിജ്ഞചെയ്തിരിക്കുന്നു. ““കൌന്തേയ പ്രതിജാനീഹീ നമേ ഭക്തഃ ലര 
ണശ്ൃതി?' എന്ന ശപഥം അജജ്ുനനോടു മാത്രമല്ല ഭക്തന്മാരോടെല്ലാം അരുളിചെയ്തി 

രിക്കുന്ന അഭയപ്രദാനാമൃതവചനമാണെന്നു സവ്വഭാവത്തോടുകൂടെ വിശ്വസിക്കേണം എന്ന 
ദൂഡബുഖധിയുണ്ടാവാന് ഹേ കാരുണ്യസിന്ധോ! ഭഗവന്! ശ്രീകൃഷ്ണുപരമാത്മന് നിന്തിരുവ 
ടി എല്ലാവരേയും അനുഗ്രഹിക്കേണമേ. 

ഭവേഭവേ യഥാഭക്തിഃ പാദയോസ്പുവജായതേ 
തഥാ കുരുഷ്വ ദേവേശ നാഥസ്ത്വം നോയതഃ പ്രഭോ. 

നാമസജിത്തനംയസ്യ) സവ്വപാപപ്രണാശനം 
പ്രണാമോ ദുഃഖശമന സ്തം നമാമി ഹരിംപരം. 
യസ്ൃൃസ്തരണമാത്രേണ ജന്മസംസാരബന്ധനാത്' 
വിമുച്യതെ നമസ്തസ്യൈ വിഷ്ണവേ പ്രഭവിഷ്ണുവെ. 
ഭഗവന് ഭൂതഭവ്വയേശ! നജാനീമോ വയം ഹിതം 

ത്വമേവ സഞ്ചിന്ത്യവിഭോ ഹിതംനോ ദാതൂമഹാസി. 
മാസ്ത്രാന് പരിത്യജവിഭോ ത്വന്നാഥാന് ത്വല്പദാനതാന് 
ത്വമേവ പാഹിനോ ഭൂമ സംസാരാപാര സാഗരാത്. 

എന്ന പ്രാത്ഥനുയോടുകൂടെ ഭഗവല്പാദാരവിന്ദത്തില് ശ്രീമത് ഭഗവല്്ഗീതാരാധനാത്മക 
മായ ഈ സേവാകുസുമത്തെ അനന്തകോടി നമസ്ല്രാരത്തോടുകൂടെ സമച്ല്രിച്ചുകൊണ്ടു സമ 

സ്ത്ജീവരാശികളുടേയും സകലാപരാധങ്ങളേയും പൊത്ത്” പരമാനന്ദികജാക്കേണമേ എന്നു 
താണുകേണുവിീണു പ്രാത്മമിക്കുന്നു. 

ലോകാഃ സമസ്താഃ സുഖിനോ ഭവന്തു. 

സമസ്ത്ുലോകാഃ സുഖിനോ ഭവന്തു. 
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തി. 



ശ്രീമല്ഭഗവതല്ഗിതയിലെ 18 അദ്ധ്യായങ്ങളുടെ 
സാരസംഗ്രഹം. 

1_ഠം അധ്യായം.__ അജ്ജനവിഷാദയോഗം. 

അജജ്ുനന് സാധാരണമനുഷ്യരില് ഒരുവനല്ല. ദേവേന്ദ്രപുത്ൂന്. മനുഷ്യശരീര 
ത്തോടുകൂടെത്തന്നെ പിതാവായ ദേവേന്ദ്രന്െറ അനുഗഹമഹിമയാല് സ്വര്ല്ലോകത്തില് 
ചെന്ന്” വിവാതകവചകാലകേയാദിദേവശത്രക്കളെ സംഹരിച്ച അസാധാരണപരാക്രമവും 
മഹിമയുംഉള്ള ഒരു ദിവ്യന്. പാശുപതാസ്ത്രം ലഭിപ്പാന് പരമശിവനെകറിച്ചു തപസ്സുചെയ്യു 
മ്പോഠം പാത്ഥപരാക്രമത്തെ പരീക്ഷിപ്പാന് കിരാതവേഷംധരിച്ചുവന്ന ശ്രീപരമേശ്വരനെ 
യുദ്ധത്തില് പരമസത്തുഷ്ഠടനാക്കി പാശുപതാസ്ത്രം ഭഗവാനില്നിന്നു വാങ്ങിയ വീരവ്രത 

നായ തപസ്വി. ശ്രീകൃഷ്ണുഭഗവാന്െറ പ്രിയസഖന്. ഭഗവല്സഹായത്താല് ഏഏപ്പെട്ട 
സകല കാഷ്ുങ്ങളിലും വിജയം നേടിയതിനാല് വിജയനെന്ന നാമത്താല് വിഖ്യാതന്. എ 
ന്തിനധികം പറയുന്നു. പാത്ഥന്െറ കല്യാണഗുണങ്ങളെ ഭാരതാദിപുരാണഗ്ന്ഥങ്ങളില്നി 
ന്നു ഗീതാതല്പരന്മാര് മിക്കപേരും ധരിക്കാതിരിക്കയില്ല. ഇപ്രകാരം വിശ്വവിഖ്യാതനായ 
അജാജുനന് യുത്ധരംഗത്തില് ഗുരുഭൂതന്മാരായ ഭീഷ്യാടികളെ കണ്ടപ്പ്യോഠം അവരെകറിച്ചു 

ണ്ടായ ബഹുമാനാടിഭാവത്തിന്നധീനനായിട്ടാണെങ്കിലും സ്വധമ്മമായ യുദ്ധത്തെ നടത്തു 

വാന് ശക്തനാകാതെ പരമകശ്മലത്തില് നിമഗ്നനായിട്ടു യുദ്ധത്തില്നിന്നു പിന്തിരിയുക 
യെന്ന ഹീനുകമ്മം ചെയ്താനൊരുങ്ങിക്കൊണ്ടു തനിക്കു നേരിട്ട സങ്കടത്തിന്െറ സ്വരൂപ 
ത്തെ വിവരിക്കുന്നതിനെയാണ് ഒന്നാം അധ്യായത്തില് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്. വീരാഗ 
ഗഞണ്ടൃത്വാദ്യനന്തഗുണാലയനായ അജജ്കുനന് ഇടംപ്രഥമമായിട്ടിങ്ങിനെ ദുഃഖിപ്പാനും സ്വധ 
മ്മവിമുഖനാവാനും എന്തുകാരണം എന്നറിവാനാണ്' ഗീതാധ, ് യായികഠം മനസ്സിരുത്തേണ്ടത്. 

ദേഹേന്ദിയമനോബുദ്ധ്യാടികളില് ഞാനെന്ന അഭിമാനവും അവയാല് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കമ്മ 

ങ്ങളെ നടത്തുന്ന കത്താവു താനെന്ന തെററായ ബോധവുമുണ്ടായതാണാദ്യത്തെ കാരണം. 
അതുനിമിത്തം ഭീഷ്ടൂ്രോണാടികളില് എന്െറ പിതാമഹന് വന്ദ്യഗുരുവെന്നിങ്ങിനെ മമതയു, 
ണ്ടായതു രണ്ടാമത്തെ കാരണം. ഈ രണ്ടുദോഷങ്ങം ബുദ്ധിയിലുണ്ടായതാണ്' സ്വധമ്മം 
നടത്തുവാനശക്തനാവാന് കാരണംഎന്ന്*" അര്ജജുനവാക്യങ്ങളില്നിന്നു സ്തൃഷ്ടമാകുന്നുണ്ടു. 

അതുകൊണ്ടു" അഹന്താമമതായെന്ന പ്രബലങ്ങളായ രണ്ടു ദോഷങ്ങഠം പാണ്ഡിത്യപരാക്ര 
മാടികളായ സമ്പത്തികഠംകൊണ്ടൊന്നും നശിക്കുകയില്ല. അതുരണ്ടും നശിക്കാതെ ജന്മജരാ 

മരണാടിസംസാരപരമ്പരകളി ല്നിന്നു മുക്തിയും സിദ്ധിക്കയില്ല. എന്തുകൊണ്ടു മുക്തിക്കു 

കാരണം ജ്ഞാനം. ജഇഞാനത്തിന്നു കാരണം അന്തഃകരണശുദ്ധി. അതിന്നുകാരണം അഹന്താ 
മമതാനാശം. എന്നു കണ്ടുകൊള്ളേണം. ശ്രീകൃഷ്ണുഗവല്പ്രിയനായ അജജ്ുനന്നുംകൂടെ ഈ 

രണ്ടുദോഷങ്ങം തീരാതിരിപ്പാനെന്തുകാരണം. അത്ര മഹാദോഷങ്ങളേതുവിധം നീങ്ങും എ 
ന്നാണ്” പ്രഥമാധ്യായത്തിലെ അന്ത്യഭാഗവും ദ്വിതിയാദ്ധ്യായത്തിലെ ആദ്യത്തെ 10 മനൂ 
ങ്ങളും കാണിക്കുന്നത്". അഹന്താമമതാദോഷങ്ങഠക്കു കാരണം മൂല്വാജ്ഞാനമാണ്'. അതു 
നീങ്ങാതെ ദോഷഞ്ങാഠം നീങ്ങുകയില്പ. ഭഗവാനെ വിഷയഭോഗങ്ങാംക്കായി സേവിക്കുകയും 
ഭഗവാനവക്കതിനെ എത്തന്നെ നല്കിയതായി കാണപ്പെട്ടാലും ടുഃഖമൂലമായ അജ്ഞാനം 
ഇല്പാതാകുന്നില്ല. ആമാതിരി ഭഗവല്സേവ ശുദ്ധയല്ല. ആവക ലാഭങ്ങഠം സുഖസ്ഥാനങ്ങളു 
മല്ല. പിന്നെയെങ്ങിനെ സേവിക്കേണം എന്നതിനെ അജജുനവാക്യങ്ങംതന്നെ സ്ത്റഷ്ടൂ 
മായി കാണിക്കുന്നതില് മനസ്സിരുത്തേണം. 

കാപ്പുണ്യദോഷോപഹതസ്വഭാവഃ പ്പച്ഛൂാമിത്വാം ധമ്മസംമൂഡച്ചേതാഃ 
യ ക്രരയഃസ്യാന്നിശ്ചിതംബ്യഹിതന്മേശിഷ്യസ്തേഹംശാധിമാംത്വംംപ്രപന്നം 

നഹിപ്രപശ്യഠമിമമാപന്ല്യാദ്യ്ഛയോകമുച്ഛയോഷണമിന്ദ്രിയാണാം 

അവാപ്യഭമാവസപതുമുഭ്ധം രാജ്യം സരാണാമപിചാധിപര്യം. 



[1 

മൂലാജ്ഞാനനാശകമായ ജ്ഞാനത്തെമാത്രം പ്രാത്ഥിപ്പുകൊണ്ടു ഭഗവാനെ ശരണം 
പ്രാപിക്കേണം. സ്വഗ്ലാദിപുണ്യലോകങ്ങളിലുള്ള സുഖാദികളിലൊന്നിലും ആഗ്രഹമുണ്ടാകാ 
തിരിക്കേണം. ആ നിലയില് ലോകഭോഗങ്ങളില് തീവ്വവിരക്തിയും ജ്ഞാനപ്രാഫ്മിക്കു മാത 
മായിട്ട സവ്വേശ്വരനെ ശരണംപ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവക്കു മാത്രമെ സവ്വഭ2ഖമൂലകാര 
ണമായ അജ്ഞാനത്തിനെറനാശവും തദ്വാരാ ജ്ഞാനവും ആനന്ദവും സിദ്ധിക്കുകയുള്ളൂവെന്നു 
സാധനുചതുഷ്ടയസമ്പത്തിയുള്ളവന് ഗീതാശാസ്ത്രത്തിന്നധികാരിയെന്നതിനെ ഒന്നാമധ്യാ 
യത്തില് പ്രതിപാടിച്ചിരിക്കുന്നു. അജ്ജുനന്െറ “:ശാധിമാംത്വാംപ്രപന്നം? എന്നുള്ള പ്രാ 
ത്ഥന ശിഷ്യന് ചെയ്യേണ്ടതെന്താകുന്നുവെന്നും യല്ല്യേയഃസു ൃയന്നിശ്ചിതംബ്യൃഹിതന്മോ” എ, 
നിക്കുപദേശിക്കേണ്ടത്” ശ്രേയസ്സിന്നുപകരിക്കുന്ന മാഗ്ലമേതോ അതിനെ മാത്രമാകുന്നു എ 

ന്നായിരിക്കേണം സവ്വേശ്വരനാകുന്ന പരമഗുരുവിനോടാവശ്യപ്പെടേണ്ടതും, എന്നുപദേ 
ശിച്ചുകൊണ്ടു' പ്രഥമാധ്യയം അവസാനിക്കുന്നു. 

ശരഭമസ്തര. 

ദവിതീയാദ്ധ്യായം._സാംഖ്യയോഗം 

പ്രിയനായ അജജുനന് ശോകസന്തഫ്ലനായിട്ടു ഭഗവാനെ ശരണംപ്രാപിച്ചപ്പോഠം 
കരുണാനിധിയും ശരണാഗതപ്രിയനുമായ ഭഗവാന് അജജുനനെറ ഒുഃഖം സമൂലം സംഹ 
രിപ്പാനുള്ള ഉപദേശം രണ്ടാംഅഭധ്യായം മുതല്ക്കാരംഭിക്കുന്നു. ആത്മാവല്ലാത്ത ദേഹേന്ദി 
യാദികളില് ആത്മത്വബുദ്ധിയാകുന്ന അഹംഭാവത്തേയും ദേഹസംബന്ധികളില് എന്െറ 

തെന്ന വിധത്തിലുള്ള മമതയേയും നശിപ്പിക്കുവാന് ദേഹേസ്റ്ിയാദികളില്നിന്നു ആത്മാ 
വിനെ വേര്തിരിച്ചു കാട്ടിക്കൊടുക്കാതെ അളജ്്ജുനന്ന്' ടുഃഖശാന്തിയുണ്ടാകയില്ല. അതി 

നാല് ആത്മാവിന്െറ സ്വരുപലക്ഷണത്തെ 18 മുതല് 25വരെയുള്ള 14 മന്ങ്ങഠകൊണ്ടു 
പദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. ഉത്ഭവം വളച്ചക്രമത്തില് ബാല്യയെരവ്വനവാദ്ധക്യാദ്യവസ്ഥാഭേട 
അ്ങഠം എന്നിവ ദേഹധമ്മങ്ങളാണ്'. ആത്മധമ്മങ്ങജല്പ. ജഡമായ ദേഹാടിസംഘാതം 

ആത്മസാന്നിധ്യം നിമിത്തം പ്രവൃത്തിക്കുന്നതല്ലാതെ സ്വതെ ചലിപ്പാന്പോലും സമത്ഥ 
മല്ല. ബുദ്ധിയില് പ്രതിഫലിച്ചിരിക്കുന്ന ആത്മാഭാസം നിമിത്തം ജന്മജന്മാന്തരകമ്മവാ 

സനാമയമായ ബുദ്ധിതത്വത്തില് പ്രതിഫലിച്ച ചൈതന്യം അഹമ്കാരമെന്നു പറയഖ്െ 
ടുന്ന തത്വം ദേഹാടിസംഘാതങ്ങളുടെ സകലവ്യാപാരങ്ങളെയും ആത്മാവില് ആരോപി 

ക്കുന്നു, അതുകൊണ്ടു ദേഹാദിസംഘാതത്തില് ഞാനെന്ന ഭാവം ന്ദിമിത്തം ബുദ്ധ്യപഗ 
തചൈതന്യം_ജീവന്_തന്െറ യഥാത്ഥസ്വരൂപത്തെ മറന്നുപോയിരിക്കുന്നു. ഹേ അ 
ഇജ്ുന! നിന്െറ ഒ൭ഖകാരണമതാകുന്നു. ആത്മാവിന്നു ജനനമരണാദിടഃഖങ്ങളൊ കമ്മകര് 
ത്തൃത്വമോ ഒന്നുമില്ല. എന്ന്' ആത്മാവിനെ ദേഹത്തില്നിന്നും ദേഹത്തെ ആത്മാവില് 

വരിന്നും വേര്തിരിച്ചറിയുക എന്ന വിവേകമുണ്ടാവാന് ആവശ്യമായ ദേഹലക്ഷണത്തെയും 

ആത്മലക്ഷണത്തെയും 14 മന്്രങ്ങംകൊണ്ടുപദേശിച്ചു. ഈ വിധം ആത്മാവിനെ അറ] 
വാന്തക്ക സംസ്ലാരമില്പാത്തവരെ അനുഗുഹിപ്പാന് 26 മുതല് 830വരെയുള്ള £ മന്ൂങ്ങഥം 

കൊണ്ടു ഗുണപരിണാമത്താല് പഞ്ചഭൂതങ്ങളും രൌതികങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കയാല് അവയ്ക്കു" 
ജനനവും മരണവും സ്വഭാവസിദ്ധങ്ങളാണ്'. ആത്മാവാകട്ടെ ഒരു വിധത്തിലും ഏതുഛാ 
ലത്തിലും ഉണ്ടാകാതേയും നശിക്കാതേയും ഇരിക്കുന്നതും സവ്വവികാരങ്ങളുടെ “ സാക്ഷിയുമാ 

കുന്നു, ഉണ്ടായി കാണപ്പെടുന്ന ഏതൊന്നിന്നും നാശം സ്വാഭാവികമാകയാല് ഭിഷ്ടദ്രോ 
ണാടികളും ഇപ്പോോളല്ലെങ്കില് ഇനിയൊരവസരത്തില് നീ കാരണമായിട്ടല്ലെത്തില് മറെറാരു 
കാരണത്താത് നശിക്കുമെന്നതു വിശ്ധിതമാകയാല് ആരെക്ഷറിച്ചും ൭ഖിപ്പാനവകാശമില്ല. 
അങ്ങിനെയാവട്ടെ. അവര് നുശിക്കുന്നതില് ഒുഃഖിക്കുന്നില്ല. ഞാനുതിന്നു കാരണമാകേണ്ട 

എന്ന വിചാരത്താല് യുഭ്ധത്തിന്നൊരുങ്ങുന്നില്പ എന്നു വാടത്തിന്നു സ്വധമ്മമായ യുദ്ധ 
ത്തില്നിന്നു പിന്തിരിയുന്നതു അകീത്തിക്കു കാരണവും അകീത്തി മരണത്തെക്കാഠം ദുഃഖഹേതു 

വുമാണെന്നു നീ ധരിക്കേണം. യൃദ്ധം ക്ഷത്രിയന്നു സ്വധമ്മമാകയാല് അതു നടത്തുന്നതില് 

പാപമില്ലെന്നു മാത്രമല്ല സ്വധമ്മാനുഫ്ലാനത്താലല്ലാതെ ബുദ്ധിക്കു സംസ്കാരം സിദ്ധിക്കുക 
യുമില്ല. സംസ് കൃതബുദ്ധികൊണ്ടല്ലാതെ ആത്മസ്വരൂപത്തെ അറിവാനും കഴികയില്ലയെ 
നനുപദേശിച്ചശേഷം സ്വധമ്മാനുഷ്ഠാനരൂപമായ കമ്മം ഏതുവിധമായാലാണു് ബുദ്ധിയെ 
ശുദ്ധമാക്കുവാന് മതിയായിവരുന്നത്” എന്ന്” 81 മുതല് 51വരെയുള്ള മന്്ൂങ്ങാംകൊണ്ടു 



ലേ 

തുപദേശിക്കുന്നു. ജന്മാടി ഒഃഖകാരണമായ കൂമ്മംകൊണ്ടുതന്നെവേണം ആ കമ്മത്തെ ആ 
വിധമല്ലാതാക്കുവാനും. അതിനാല് കമ്മമാകുന്ന ബീജത്തില്നിന്നു ദേഹരൂപമായ അങ്കരം 

(മുള) പുറപ്പെടാതിരിക്കുവാനുള്ള മാഗ്ലുമായ കമ്മയോഗരഹസ്ൃത്തെ വിശദമാക്കുന്നു ആ 
1 മന്ൂങ്ങാം. 

ബന്ധഹേതുവായ കമ്മംതന്നെ ബന്ധമോചനത്തിന്നെങ്ങിനെ കാരണമാകുംഎന്ന 
ആകാക്ഷെക്കു സമാധാനം “*കമ്മണ്ടേവാധികാരസ്ത്റേമാഫലേഷുകദാചന മാകമ്മഫലഹേതുര് 
ഭൂമ്മാതെ സംഗോസ്ത്രകമ്മണി?” എന്ന 4 7_ഠമത്തെ മന്ത്രത്തില് ഭഗവാന് സമത്മിച്ചിരിക്കുന്നു 
വെന്നു കാണേണം. വേറെ ചില മന്രങ്ങളും ഈ രഹസ്യത്തെ ആ ഘട്ടത്തില് വെളിപ്പെ 

ടുത്തുന്നവയാണ്. കമ്മം നിമിത്തം ഫലമുണ്ടാകുന്നതു്” കമ്മകത്താവിന്െറ സങ്കല്ലാനുസരണ 

മാണ്”. ശരീരേവ്രിയാദികളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാനുപകരിക്കുന്ന ക്ഷൃദ്ൂഫലങ്ങംക്കുവേണ്ടി 
ചെയ്യുന്ന ഈശ്വരാരാധന രൂപമായ അശഗ്നിഹോത്രാടിവൈദികകമ്മങ്ങളും കൃഷിവാണിജ്യാ 
ദിലോകികകമ്മങ്ങളും പുനഃപുനര്ജന്മകാരണങ്ങളാകുന്നു. കാമ്യകമ്മങ്ങളെന്നിവക്കുപേര്, 
ആ വക സകല കമ്മങ്ങളെയും സവ്വേശ്വരപ്രസാദസിദ്ധിക്കായിട്ടു സമ്മല്ലിക്കുകയും തുച്ഛുഫ 

ലങ്ങളെ കാംക്ഷിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നപക്ഷം ആ വക കമ്മങ്ങറം എല്ലാം നിഷ്്രാമ 
കമ്മങ്ങം. അവ ബന്ധഹേതുക്കളാകയില്ല. ആ കമ്മങ്ങഠം നിമിത്തം സിദ്ധിക്കുന്ന ഫലം 

ഇരശ്വരപ്രസാദരൂപമായ മനഃശുദ്ധിയാകുന്നു. ഈ ഫലം പ്രാത്ഥിക്കാതെതന്നെ സ്വതേ 
സിദ്ധിക്കുന്നതും ജ്ഞാനുപ്രതിബന്ധമായിട്ടു ബഹുജന്മസഞ്ചിതമായ പുണ്യയപാപകമ്മഫല 

മായ സകല വാസനാസമൂഹത്തെ മനസ്സില്ന്ദിന്നു ക്രമത്തില് നീക്കുന്നതുമാകുന്നു. ഇങ്ങി 
നെ കാമരാഗാദിദോഷങ്ങഥം മനോബുദധ്യാദികളില്നിന്നു നീങ്ങിയാല് മാത്രമേ യഥാദ്ഥ 
മായ ആത്മസ്വരൂപബോധധവും തന്നിമിത്തം വിഷയസംബന്ധമില്പാത്തതും ശാശ്വതവു 
മായ ആനന്ദാനുഭവവും ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടു. നിഷ്ട്രാമമായിട്ടു എല്ലാവരും സ്വ 

ധമ്മം നടത്തുക. ആ ഭമ്മകസുമത്താല് അലച്ചിച്ചിട്ടിശ്വരനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക, അതിന്നു 
വേണ്ടി മാത്രം എല്ലാകമ്മങ്ങളും നടത്തുക. എന്നായിരിക്കേണം വിവേകികളുടെ നിശ്ചയം. 
പുനര്ജന്മങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള ശക്തി ഈ കമ്മങ്ങംക്കില്ലാത്തതുകൊണ്ടു, വരത്ത വിത്തു 

പോലെയാണ് ഈ കമ്മങ്ങളുടെസ്ഥിതി എന്നാണ്” സിദ്ധാന്തം. സ്വണ്ണം വെള്ളി ചെമ്പു 

എന്ന ലോഹങ്ങളില് പററിയിരിക്കുന്ന ചട്ടി അഗ്നിയില് ഇട്ടു തി പഴുപ്പിച്ചും ഇതരപ 
ഭാത്ഥങ്ങഠംകൊണ്ടു തേച്ചുകഴുകിയും നീക്കംചെയ്യുന്നതുപോലെ ബുദ്ധിയില് പററിയിരിക്കു 
ന്ന കാമാടിമാലിന്യങ്ങളെ സ്വധമ്മാനുഷ്ഠാനത്താല് നീക്കിക്കളഷുവാന് നിഷ്ക്രാമകമ്മം അ 
വശ്യം കത്തവ്യം എന്നാണ് മുമ്പെകാണിച്ച 2 1മന്ൂങ്ങളില് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സാരാംശം. 

ഇങ്ങിനെ ബന്ധഹേതുക്കളായ കമ്മങ്ങഠം മോക്ഷസാധനമാകയാല് സാധ്യമായ ആത്മ 

ജ്ഞാനം ആ സാധനസ്മ്പത്തില്ലാതെ ലഭിക്കുകയില്ല. അതിനാല് മോക്ഷം ആഗ്രഹിക്കുന്ന 

വരുടെ ആദ്യസാധനം നിഷ്ണരാമകുമ്മാനുഷ്ണാനം എന്നു ഭഗവാന് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഗീത 

യിലെ ആദ്യത്തെ 0 അദ്ധ്യായം കമ്മകാണ്ഡത്തില് ഉഠാപ്പെടും എന്ന് പ്രസ്താവനയില് പ 

റഞ്ഞിരിക്കെ സാംഖ്യം എന്ന ജ്ഞാനത്തെ രണ്ടാമഭധ്യായാരംഭത്തില് പറവാന് എന്തു കാ 
രണം എന്ന സംശയം ജനിച്ചുവെന്നുവരാം. അതിന്നു സമാധാനം:--ഏതൊരു കമ്മവും 

കത്താവിന്െറ ലക്ഷ്യപ്രാഫ്്ിക്കുള്ള സാധനുമാകയാല് ബന്ധരൂപമായ ദേഹാത്മഭാവത്തെ 
അതിക്രമിക്കുവാന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിവേകിയുടെ ലക്ഷ്യമായ ആത്മാവിന്െറ സ്വരൂപത്തെ 
കാട്ടിക്കൊടുപ്പാന് ആദ്യം ആത്മസ്വരൂപലക്ഷണം വിവരിച്ചു. അതിന്നുശേഷം സാധന 

മായ നിഷ്ണ്രാമകമ്മത്തെയും വിവരിച്ചു. നിഷ്ണ്യാമകമ്മാനുഷ്യാനത്തില്നിന്നു ബുദ്ധിയിലെ 
ചളി നീങ്ങിയാലുള്ള ആത്മാനുഭൂത് സ്വരൂപത്തെ 64 മുതല് 78വരെയുള്ള മന്ൂങ്ങഥം സ്തൃഷ്ട 

മാക്കുന്നു. ശുദ്ധാന്തഃകരണന്െറ ലക്ഷണങ്ങളും ലക്ഷ്യസന്ദര്ശയനത്താല് ആ മഹാത്മാവില് 

കാണപ്പെടുന്ന ബാഹ്യാഭ്യന്തരലക്ഷണങ്ങളും പ്രകാശിപ്പിച്ചും ഈ നിലയിലെത്തുന്നവരെ 
പ്രശംസിച്ചും വിവേകികഠം ഈ സ്ഥാനപ്രാഫ്ഠിക്കായി പ്രയത്നിക്കണം എന്നു ബോധിപ്പി 
ച്ചുംകൊണ്ടു ദവിതീയാദ്ധ്യായം അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. 

ശുഭമസ്ത. 



നി് 

8_0ംഅഭ്ധ്യയം.__കമ്മയോഗം. 

ദ്വിതീയാധ്യായത്തില് ജ്ഞാനയോഗം കമ്മയോഗത്തെക്കാഠം ശ്രേസ്ൃമാണെനനവ 
സാനഭാഗത്തില് ഭഗവാന് സ്ചിപ്പിച്ചപ്പോഠം എന്നാല് ജ്ഞാനയോഗപ്രാഫ്തിക്കായി പരി 
ശ്രമിക്കുകയാണെല്ലൊൊ സമുചിതം എന്നു വിചാരിച്ച അജജുനനന്െറ ചോദ്യം പുറപ്പെട്ടു: 
ഹേ പരമഥഗുരോ।! ജ്ഞാനമാണ് ഉല്കൃഷ്ണമെങ്കില് ഹിംസാത്മകമായ യുദ്ധത്തില് എന്നെ 
എന്തിനായിട്ടത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. സര്വകമ്മസന്യാസയോഗമാര്ഗത്തെയുപദേശിച്ച്' എന്നെ 
ശാന്തചിത്തനാക്കാന് കരുണയുണ്ടാകാതിരിപ്പാനെന്തുകാരണം? കമ്മയോഗത്തെയും ജ്ഞാന 
യോഗത്തെയും സമ്മിശ്രമാക്കിയരുളിചെയ്യുന്ന ഉപദേശസാരം ഗ്രഹിപ്പാന് വിഷമിക്കുന്ന 

എന്െറ ബുദ്ധി ഭൂമിക്കുന്നു. എനിക്കുചിതമായ മ്രേയസാധനം കമ്മയോഗമോ ജ്ഞാന 
യോഗമോ എന്നു നിന്തിരുവടി തീച്ചപ്പെടത്തിയുപദേശിക്കേണം എന്നുള്ള പാത്ഥപ്രാത്ഥന 
യോടുകൂടെയീയധ്യായം ആരാഭിക്കുന്നു. ആ പ്രാത്ഥനയെ സ്വീകരിച്ച ഭഗവാന് രണ്ടുമാര്ഗ 
വും അധികാരിതാരതമ്യേന മ്രേയസ്ത്രരം എന്നു മുമ്പേതന്നെ വേദത്തില് ഞാന് നിശ്ചയി 
ച്ചിട്ടുണ്ട്”. അതിന്െറ സാരം പറയാം കേട്ടകൊഠംക എന്നാശ്വസിപ്പിപ്പുകൊണ്ടു കമ്മയോ 
ഗരത്തിന്നും കമ്മസന്യാസത്തിന്നും അധികാരികളെ വേര്തിരിച്ചു കാണിക്കുവാന് ഭഗവാനാ 
രംഭിക്കുന്നു. 

കമ്മങ്ങളെയെല്ലാം വിട്ടിരിക്കവാന് സാധിക്കേണമെമ്മില് ദേഹഫേന്രിയമനോബു 
ഭ്ധ്യാദി തത്വങ്ങളെ അതിക്രമിച്ചാനന്ദസ്വരൂപമായുപാധിസംബന്ധമില്ലാതിരിക്ുന്ന ആത്മാ 
വുതന്നെ ഞാനെന്ന അനുഭവമുണ്ടായിരിക്കേണം. ആ നിലയെത്തിയവര് കമ്മസന്യാസ 
ത്തിന്നഹന്മാര്. ഇവരെ ആരൂഡന്മര് എന്നു ഞാന് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ലക്ഷ്യത്തില് എ 
ത്തിയ ഇവക്കു ശരീരേന്രിയാടികളില് ഞാനെന്ന ഭാവം തീരെയില്ലാത്തതിനാല് കമ്മം ചെ 
യ്യുന്നതുകൊണ്ടു വിശേഷമായി സാധിക്കേണ്ടതായിട്ടോ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടു നഷ്ടപ്പെടുന്ന 

തായിട്ടോ ഉന്നുമില്ല. പ്രാരബ്ലുകമ്മഫലഭൂതമായ ദേഹേന്ദ്രിയ സംഘാതം ആത്മസാന്നിദ്ധ്യം 

നിമിത്തം ഏതേതു കമ്മങ്ങളില് ഏര്പ്പെട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും അതൊന്നും അറിയാതെ ആത്മാ 
നന്ദത്തില് അവര് രമിക്കുന്നു, ഇവക്കു മാതമേ കമ്മസന്യാസത്തിന്നധികാരമുള്ളൂ. ഇതരന്മാര് 

പരിപാകം വരാതെ കമ്മങ്ങളെ വെടിയുന്നുവെങ്കില് ആയത്” ശ്രേയസ്സിന്നുപകരിക്കയില്ല. 
അവക്ട ശരീരാടികളില് ഞാനെന്ന ഭാവവും വിഷയങ്ങളാണ് സുഖസാധനങ്ങളെന്ന വി 

ചാരവും ഉണ്ടാകാതിരിക്കയില്ല. അപ്പ്യോഠം ശരീരപോഷണാദിക്കഠംക്കാവശ്യമായ വിഷയ 
സുഖസാധനങ്ങളില് ആഗ്രഹവും ഉണ്ടാകും. ബുദ്ധിശുങ്ധിയില്ലായ്യയാണതിന്നു കാരണം. 
അവക്കാത്മാനന്ദം അനുഭവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം -യഥാത്ഥമായിട്ടുണ്ടാകുന്നുവെത്കില് സത്വ 
ഗുണകായ്യമമായ പുണ്യയകമ്മത്തിന്െറ ഫലമാണതെന്നു കണ്ടുകൊള്ളേണം. അപ്പ്യോഠം അവര് 
ശാസ്ത്രവും സല്ഗുരുവും ചെയ്യന്ന ഉപദേശത്തില് ശ്രദ്ധാപൂര്വം മനസ്സിരുത്തി വിഹിത 

മായ സ്വധമ്മത്തെ ഇശ്വരപ്രിതിക്കായ്ക്കൊണ്ടു നുടത്തേണം. ആ കമ്മങ്ങളില്നിന്നു ഐ 

ഹികമോ പാരത്രികമോ ആയ യാതൊരു ഭോഗസിദ്ധിക്കും ആഗുഹിക്കരുത്' ഈ വിധമാച 

രിക്കുന്നവര് മോക്ഷസെരധത്തില് ആരോഹണം ചെയ്താന് യഥാത്ഥമായാഗ്രഹിക്കുന്നവരാക 
യാല് അവരെ :/ആരുരുക്ഷുക്കഠം?” എന്നും നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന ഞാന്തന്നെ ഇവരുടെ 

ശ്രേയഃസാധനമായിട്ടു നിഷഫ്ല്രാമകമ്മയോഗത്തേയും മുമ്വേപറഞ്ഞ ജ്ഞാനികഠംക്ക്' സന, 0 

സയോഗത്തെയും നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ സസമ്പ്ൃദായത്തെയും എന്െറ നിശ്ചയത്തെയും 
അനുസരിക്കുന്നവര് പരമമ്രേയസ്സുനുഭവിപ്പാന് അഹന്മാരാകുന്നു. എന്െറ ഈ വിധിയെ 
ആദരിക്കാതെ അപക്വസന്യയാസം സ്വീകരിച്ചും ആന്തരത്തില് വിഷയാഥഗുഹവും പുറമെ 
കമ്മസന്യാസവും എന്ന വേഷം കെട്ടി നടക്കുന്നവര് അവരെത്തന്നെയും ലോകത്തെയും വ 
ഞ്ചിക്കുന്ന മിഥ്യാചാരന്മാരാകുന്നതുകൊണ്ടു അവക്കു സല്ത്ഗതിക്കവകാശമില്പ. ബാഹ്യയേന്ദരി 

യങ്ങളെയടക്കുന്നതിലല്ല കായ്യയസാരം. അന്തരിവ്വിയമായ മനസ്സിനെ ആത്മരൂപേണ ഹൃദയ 
ത്തില് വിളങ്ങുന്ന എന്നില് സമപ്ലിച്ചും കരചരണാദ്യവയവങ്ങംകൊണ്ടെ ബുദ്ധിശുദ്ധിക്കാ 
യിട്ടു വിഹിതമായ സ്വധമ്മത്തെ യഥോചിതം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നതില് കായ്യുസാരമട 
ങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഹേ അജ്ജു൯! നിണക്കു ദേഹാടിസംഘാതത്തില് ആത്മഭാവവും ഇതര 

ന്മാരില് മമതയും ഉണ്ടായതല്ലെയോ ൭:ഖകാരണം. ആ രണ്ടു ദോഷങ്ങളും തീരെ നീക്കി 
അന്തഭകരണം ശുദ്ധമാക്കുവാനാവശ്യമായ സ്വധമ്മത്തെ--യുദ്ധത്തെ--യഥോചിതം നട 



വി 

ത്തുക. അതില് ജയിക്കുമോ തോല്ക്കുമോ രാജു മം കിട്ടുമോ നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്നൊന്നും ചി 
ന്തിക്കേണ്ട. ധമ്മം നടത്തികൊഠംക. നിഷ്ണരാമകമ്മയോഗത്താല് നിന്െറ ബുദ്ധിക്കു നൈമ്മ്യ 
ല്യം സിദ്ധിക്കുമ്പോഠം നിജാനന്മം അനുഭവപ്പെടും. അപ്പ്യോഠം സമസ്തകമ്മസസന്യാസത്തിന്നു 

നീയഹനായ്ത്കുരും. സംശയിക്കേണ്ട. ആ നില കിട്ടിയാലും ലോകാനുഗ്രഹത്തിന്നായിട്ട്' വി 
ഹിതകമ്മം നടത്തേണ്ടത്" മഹാന്മാരുടെ മുറയായിട്ടു കരുതേണം. ആത്മാരാമന്മാരായ ജന 

കാടികളും കമ്മം നടത്തിയിരുന്നില്ലെയോ? ഞാനും കമ്മം നടത്തുന്നതു നീ കാണുന്നില്ലെയോ. 
എന്തിനായിട്ടു ഞാന് കമ്മത്തിലേപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എയിക്കിപ്പോഠം ജല്പാത്തതേതെയിലും 
ഒന്നുണ്ടാക്കേണമോ. സാധിക്കേണ്ടതായ ആഗ്രഹം വല്ലതുമുണ്ടോ? ഒന്നുമില്ലെന്നു നിണക്കറി 
യാമെല്ലെൊ. എന്നാല് സ്ഥാപിതമായ കമ്മത്തെ---വിഹിതധമ്മത്തെ എല്ലാവരും നട 
ത്തേണം എന്ന ആദശത്തെ കാട്ടിക്കൊടുക്കുവാന് ഞാന് പ്രപ്ൃത്തിക്കുന്നു. മഹാത്മാക്കളും പ്ര 
വൃത്തന്മാരായിരിക്കേണം. ആ പ്രവൃത്തി അവരെ ബന്ധിക്കയില്ല. ലോകം ആ മഹാത്മാക്ക 

ളെ ഉദാഹരണമാക്കീട്ടു സ്വധമ്മത്തെ നടത്തുകയും ചെയ്യും. കമ്മചക്രത്തില് ലോകം സില്ല 
ന്നു, ആ ചക്രം ചുററിക്കൊണ്ടിരുന്നാല് മാതമേ ശ്രേയഃപ്രാഫ്ലിക്കഹന്മാരാകയുജ്ളു. അതു 

കൊണ്ടു നീ ജ്ഞാനിയായാതികൂടെ കമ്മം ചെയ്യേണം. അജ്ഞാനിയായാരിക്കുന്ന നിന്െറ 
ഇപ്പോഴത്തെ നിലയില് കമ്മം വിട്ടിരിപ്പാ൯ നീയഹനല്ലെന്നു പറയേണമോ. എന്നുപദേ 
ശിച്ച് യുദ്ധോസുഖനാക്കിയ ഭഗവാനോടു; 

ഹേ ഭഗവന് സകാമകമ്മം ബന്ധഹേതുവാണെന്നറിഞ്ഞിരിക്കുന്നവരും അതില് 

തന്നെ പിന്നെയും ഏസ്ലയെടവോന് എന്താകുന്നു കാരണം.” എന്നു ചോദിച്ചപ്പോഠം ഭഗവാനു 
രുളിചെയ്യുന്നു;--ഹേ അജഞ്ുന! ശരിയായ ആത്മജ്ഞാനമില്ലായ്യതന്നെ കാരണം. സ്വരൂപ 
മാത്തന്നെയിരിക്കുന്ന ആത്മാവിനെ അറിവാനുള്ള സാധനമായ ബുദ്ധിയില് ല്യാപിച്ചിരി 
ന്ന കാമം ക്രോധം എന്ന വൃത്തികളാണ് ജ്ഞാനികളെയും വഴിതെററിക്കുന്നത് . ജ്ഞാന 
ത്തെ ഈ വൃത്തികാഠം ബുഭ്ധിയില്നിന്നു മറച്ചുവെക്കുന്നു. കാമം എന്നതു” എന്തു കിട്ടിയാലും 

തൃ്തിപ്പെഴുകയില്ല. ക്രോധം ഏതൊരു മഹാപാപംചെയ്ത്കാനും പുരുഷനെ പ്രേരിക്കും എന്ന 
റിഞ്ഞിട്ടു കാമക്രോധങ്ങളെ സ്വവിചാരശക്തികൊണ്ടു ജയിക്കേണം. ആ വൃത്തികളുടെ അ 
ധിഷ്ാനമായ ഇന്ദിയങ്ങള്ം മനസ്സ് ബുദ്ധിയെന്നിവയെ ക്രമത്തില് ജയിക്കേണം. ആ ജയം 
സിദ്ധിക്കേണമെമ്കില് സുവ്യാധിഷ്ണാനമായ എന്നെ വിഹിതസ്വധമ്മാനുഹ്ലാനത്താല് പ്രസാ 
ടിപ്പിച്ച്' ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സമ്പാടിക്കേണം. പ്രബലന്മാരായ ശത്രുക്കളെ ജയിപ്പാ൯ 
അവരുടെ ആശ്രയം ആരോ ആ മഹാനെ ശരണംപ്രാപിക്കുന്നതുപോലെ സര്വ്വസന്താപ 

മൂലകാരണവും ട൪ജയവുമായ കാമമാകുന്ന ശത്രുവിനെ ജയിപ്പാന് സര്വ്വത്ു സമസ്വരൂപ 

നും ആനന്മമൃത്തിയുമായി വിളങ്ങുന്ന ആത്മാവായ എന്നെത്തന്നെ സമാശ്രയിച്ചുകൊഠംക 
യെന്നുപദേശിച്ചുകൊണ്ടു 8_ഠമധ്യായത്തെ ഭഗവാന് അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ആരുരുക്ഷു 

വിന്നു നിഷ്രാമകമ്മം ശ്രേയഃസാധനം. ആരുഡന്നുമാതരം സവ്വകമ്മസന്യാസാധികാരം. എ 
ന്നറപ്പിക്കുകയാണ്' ഈ അധ്യായത്തിലെ പ്രതിപാദ്യവിഷയം. 

ശുഭമ സ്ത്ര [॥ 

4_ഠം അധ്യായം കമ്മബ്രഹ്മാപ്പുണയോഗം. 

ദ്വിതീയതൃതീയാധ്യായങ്ങളില് ജ്ഞാനയോഗം സാധിപ്പ്രാന് കമ്മയോഗം എന്ന 
സാധനംകൂടാതെ കഴികയില്ല എന്നറപ്പിച്ചു. ഇതുതന്നെ ബുഫ്മപ്രാഫ്ലിക്കുപായം;യ ഇതു ബ്രഹ്മം 

തന്നെയെന്നുകൂടി പറയുന്ന ശ്രുതിസാരത്തെ ഉപപത്തിസഹിതം ഉപദേശിച്ചശേഷം അതി! 
തന്മാരായ മഹാത്മാക്കളും ഈ മാഗ്ലുത്തെ ആശ്രയിച്ചിടടുതന്നെ ബ്ൃഹ്മസായ്മജ്യം പ്രാപിച്ചി 
രിക്കുന്നുവെന്നുള്ള ശിഷ്ടാചാരത്തെ പ്രമാണമായി കാണിക്കുന്നു. ഹേ അജജുന സ്ൃഷ്ട്യാരംഭ 
ത്തില്തന്നെ ഞാനീമാഗ്ലത്തെ വിവസ്വാനുുപദേശിച്ചു. വിവസ്വാന് സ്വപൃത്രനായ മനു 

വിന്നും മനു ഇക്ഷ്വാകുവിന്നും ഉപദേശിച്ചു" പരമ്പരാക്രമത്തില് നിഷ്ടരാമകമ്മയോഗം മോ 

ക്ഷോപായമായിട്ടും രാജഷികഠം സ്വീകരിച്ചതുതന്നെയാകുന്നു. കാലത്താല് ആ യോഗം 
നുഷ്ടപ്രായമായതി നാല് നീമുഖാന്തരം അതിനെ വിണ്ടും പ്രചരിപ്പിക്കവാന് നിണക്കുപദേ 
ശിച്ചതാകുന്നു. എന്െറ ഭക്തനും സഖാവുമായ നീ രഹസ്യമായ ഇതിനെ അനുഗ്ലിക്കുകയും 
അദന്മാര്മുഖാന്തരം ലോകത്തില് പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യേണം. ലോകത്തിന്നു ശ്രേയസ്തരര 
മായ മാഗ്ഗുത്തെ സ്ഥാപിക്കുന്നതു എന്െറ പ്രിയഭകതന്മാരുടെ മുഖ യ ധമ്മാചരണമായിരി 



ജാലിയ 

ക്കേണം. എന്നുപദേശിച്ചപ്പോഠം ഇക്കാലത്തില് വസുദേവപൃത്രനായവതരിച്ച നിന്തിരുവടി 
അതീതകാലത്തിലുണ്ടായിരുന്ന വിവസ്വാന്നുപദേശിച്ചുവെന്നു ഞാനും ഞാന്മുഖാന്തരം 

ലോകവും എങ്ങിനെ വിശ്വസിക്കും എന്നു ചോദ്യംചെയ്തു. ശ്രീകൃഷ്ണുപരമാത്മാവിന്െറ പര 
മതത്വം ആ ഭഗവന്മുഖത്തില്നിന്നുതന്നെ അറിയേണം. അല്ലെങ്കില് സാധാരണജനം വിശ്വ 
സിച്ചില്ലെന്നുവരാം എന്നായിരുന്നു അജജ്ുനവിചാരം. അതിന്നു സമാധാനമായിട്ട പുന്ജ്ജ 

ന്മത്തെ ഭഗവാന് വിവരിക്കുന്നു. ജീവന്നും ജഈശ്വരനായ എനിക്കും നാശമില്ല. തുപാധിയെ 
അഭിമാനിച്ചു ചെയ്യുന്ന സകാമകമ്മബന്ധംന്ദിമിത്തം ജീവന് അടിക്കടി ജനനമരണങ്ങം 
ക്കധീനനാകുന്നു. അതീതാഗാമിജന്മാടികകെകറിച്ചു ജീവന്നൊന്നും അറിവാനും കഴികയില്ല. 
ഇശ്വരനായ ഞാനാകട്ടെ ധമ്മനാശവും അധമ്മവ, ്യാഫ്തിയും ലോകത്തിലുണ്ടാകുമ്പോഠം ധമ്മ 

ത്തെ ഉറപ്പിച്ചു” അമധമ്മത്തെ നശിപ്പിക്കുകയുംചെയ്താന് സ്വേച്ഛുയാഅവതരിക്കുന്നു. അതുകൊ 

ണ്ടു നീയ്യും ഞാനും മറ൨ കാണപ്പെടുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യരും മുമ്പുണ്ടായിരുന്നവരും മേലിലും 
ഉള്ളവരുമായിത്തന്നെയിരിക്കും. എന്നു ഉപദേശിച്ചിട്ടു ജീവന്നും ഇരശ്വരന്നും തമ്മി 
ലുള്ള ഭേദത്തെ ധരിപ്പിച്ചശേഷം മായക്കധീനനായ ജീവന് മായാധിനാഥനായ എന്നെ 

ആശ്രയിക്കേണം. പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന പല മഹാത്മാക്കളും ഈ മാഗ്ലസഹായത്താല് എ 

ന്നോടു സായ്മജ്യംപ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. നീയ്യും അതുപോലെ എന്െറ ആജ്ഞാപരിപാലന 

രൂപേണ സ്വധമ്മത്തെ നിവ്വഹിച്ചു എന്െറ സായ്മജ്യത്തെ പ്രാപിപ്പാനര്ഹത സമ്പാടിച്ചു 
കൊഠാംക. എന്നാല് എല്ലാവരിലും ആത്മാവായിരിക്കുന്ന ഞാന് എന്തുകൊണ്ടെല്ലാവക്കും 

വിഷ്്രാമകമ്മശ്രദ്ധ ജനിപ്പിച്ച് തദ്വാരാ മോക്ഷത്തെ നല്കുന്നില്ല എന്നു നീ സംശയി 
ക്കേണ്ട. എനിക്കു രണ്ടുരൂപമുണ്ടു്. ഒന്നു ഗുണസഹിതം അതു ലോകസ്വരൂപം. മഠേറതു്" 
ഗുണാതീതമായ ജ്ഞാനാനന്ദസ്വരൂപം. അത്' അതിസ്തൂക്ഷ്മം. അശുദ്ധബുദ്ധിയുള്ളവരതിനെ 
അറിയാത്തതിനാല് ലെൌകികപദാത്ഥരൂപേണ വിളങ്ങുന്ന എന്നില്നിന്നു വിഷയസുഖം 
സിദ്ധിപ്പാന് എന്നെ സേവിക്കുന്നു. ഞാനവക്കുതു കൊടുക്കുന്നു. ശുദ്ധബുദ്ധികം ആനന്ദ 

മൂത്തിയായ എന്നെ ഭജിക്കുന്നു അവശ്ട ഞാനതു നല്കുന്നു. സേവാനുരൂപഫലദാനം ചെ 
യ്യുന്ന കല്പതരുഞാനെന്നറിഞ്ഞകൊഠംക. ആനന്ദസ്വരൂപനായ എന്നെ പ്രാപിപ്പാനാഗ 
ഹിച്ചിരുന്ന മഹാത്മാക്കഠം നടത്തിയിരുന്ന സ്വധമ്മാനുഷ്ലാന രൂപമായ കമ്മയോഗത്തെ 
നീയ്യയം ആചരിച്ചുകൊഠംക. പൂയ്വന്മാരെ ഉദാഹരിക്കുന്നത്” ഞാന് പറയുന്നതിനെ നീ 

സ്വീകരിക്കയില്ലെന്ന വിചാരത്താലല്ല കമ്മസ്വരൂപം അറിവാന് എല്ലാവക്കും സാധിക്ക 

യില്ല. അതുകൊണ്ടു കമ്മം ബന്ധഹേതുവെന്ന വിചാരത്താല് അതിലേപ്ലെടുവാന് ചിലര 
ഭയപ്പെടും. കമ്മസ്വരൂപം അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ്' ഭയമുണ്ടാകുന്നതു്'. കമ്മത്തിലേപ്പെെ 
ടുവാന് നീ ഭയപ്പെടേണ്ട കമ്മസ്വരുപത്തെ ഞാന് വിവരിക്കാം ശ്രദ്ധയാ കേട്ടുകൊഠംക 
എന്നു കരുണയോടുകൂടെ അരുളിച്ചെയ്ത ഭഗവാന് കമ്മത്തിന്െറയും അകമ്മത്തിന്െറയും സ്വ 

രൂപത്തെയുപദേശിച്ചതിനെറ ചുരുക്കം താഴെ കാണിക്കാം. സങ്ല്ലമില്പാതെ ചെയ്യുന്ന ക 

ഭമം കമ്മമല്പം അതിന്നു ജീവനെ ബന്ധിക്കുവാനുള്ള ശക്തിയില്ല. കരചരണാടികളെ ചലി 
പ്പിക്കാതെ മനസ്സുകൊണ്ടു ചെയ്യുന്ന എലപ്പാ വിചാരങ്ങളും ബന്ധഹേതുക്കളായ കമ്മ്ങഠം 

തന്നെ, കാമസങ്കല്ലങ്ങം കൂടാതെ ഇരശ്വരനെ ആരാധിക്കുന്ന ഏതൊരു കമ്മത്തിനേറയും 
അങ്കരശക്തി ജ്ഞാനാഗ്നിയില് ദഹിച്ചിരിക്കയാല് അന്തഃകരണത്തെ ശുദ്ധമാക്കുക എന്ന 
ഒരു ഫലം പ്രാത്ഥിക്കാതെതന്നെ സിദ്ധിക്കുകയും ചേയ്യും. മനസ്സിനേയും ഇന്ിയങ്ങളേയും 

അടക്കേണം. വിഷയസുഖങ്ങളെ ലേശേനാപി സ്തരിക്കരുത്. സുഖം ഭഃഖം ലാഭം നഷ്ടം 
എന്ന ഭേടഭാവനയുണ്ടാകരുത്'. ശരീരം നിലനില്ക്കുന്നതിന്നു പ്രാരബ്ലാനുസരണം യട്ടച്ഛ 
യാ സിദ്ധിക്കുന്നതില് തൃഹ്തുന്ായിരിക്കേണം. ഇങ്ങിനെ ജ്ഞാനത്തില് മനസ്സിനെ ഉപ്പി 
ച്ച് ഈശ്വരപ്രസാടം ഒന്നിനെമാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കി വിഹിതകമ്മം വിടാതിരിക്കുന്നവന്െറ 

എല്ലാ കമ്മങ്ങളും ജ്ഞാനാഗ്നിയില് ദഹിക്കുന്നു. കത്താവായ താനും കമ്മവും ആജ്യാടിഹോ 
ദ്രവ്യവും അധിഷ്ണാനമായ അഗ്നിയും ബ്രഹ്മം, മാത്രമാകുന്നു. ഒരേവസ്ത പലവിധത്തിലിരി 
ക്കുന്നുവെന്നു മാത്രമേ വിച്ചാരിക്കാവു. ഇതാണ് നിഷ്ണാമകമ്മസ്വരൂപം. ബ്രഹ്മം എന്ന ഏ 

കുതത്വത്തില് ഭിന്നമായി കാണപ്പെടുന്ന സകല വ്യക്തികളും ആ വ്യക്തികളില് ആ ഏകത 

ത്വവുമിരിക്കുന്നുവെന്ന ദുഡ്ഥബോധം ജ്ഞാനമാകുന്നു. ഈ അറിവോടുകൂടെ ചെയ്യുന്ന കമ്മം 

യജ്ഞമാകുന്നു മറേറതൊരുവിധത്തില് ചെയ്യുന്ന കമ്മങ്ങളും ഇതുപോലെ പരിശുദ്ധമല്ല. 



റേസ് 

അത്രക്കുള്ള ജ്ഞാനമില്പാത്തവരും ഇന്ദ്രാദിദേവതാരാധനങ്ങളൊ വേദപാഠങ്ങളൊ സ്ത്ോത്രകീ 
ത്തനാടികളോ ദാനധമ്മാദികളോ ആയ ഏതെങ്കിലും വിധത്തില് നിയമേന ഇരശ്വരപ്രസാ 
ഭത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കി കമ്മം ചെയ്താല് ക്രമത്തില് അവക്കും സല്ഫലം സിദ്ധിക്കും. മുന്പറ 
ഞ്ഞ ജ്ഞാനത്തെ ശ്രഭ്ധാപുവ്വം ഗുരുവില്നനിന്നു സമ്പാടിപ്പാന് ശ്രമിക്കേണ്ടത്” വിവേകിക 
ഉടെ മുഖ്യമുറയായിരിക്കേണം. ശ്രഭ്ധാപൂവ്വം പരിശ്രമിച്ചാല് ആ ജ്ഞാനം വിവേകമുള്ള 
ഒരാഠംക്കു സിദ്ധിക്കും. അത്ര ശുദ്ധമായ വസ്ത്ര മറെറാന്നുമില്പ. ജ്ഞാനമില്ല. ശ്രദ്ധയയമില്പ. 
സംശയം സകലത്തിലും എന്നാണൊരുവന്െറ നിലയെങ്കില് മനുഷ്യജന്മംതന്നെ ഇനിയവ 
ന്നു സിദ്ധിക്കുകയില്ല. ഇതര്” വലിയൊരു നഷ്ടമാണെന്നറിയേണം. നിഷ്ടരാമകമ്മയോഗകത്താ 
ല് അന്തദശുദ്ധി സിദ്ധിച്ചതിന്െറ ഫലമായിട്ടു ആത്മസാക്ഷാല്കാരവും തന്നിമിത്തം ദേ 
ഹാടികളില് ഏതൊന്നും ആത്മാവല്ലെന്നുള്ള ഉറപ്പും കമ്മസന്്യാസത്തിന്നഹതയും സിദ്ധി 
ച്ച്" ആത്മസ്വരൂപനായിരിക്കുന്നവന് ഏതുവിധമായ കമ്മങ്ങഠം ചെയ്താലും ആ കമ്മങ്ങളൊ 
ന്നും അവനെ ബന്ധിക്കുകയില്ല. അതിനാല് ഹേ അര്ജ്ജുന! ഞാന് കത്താവും ഭോക്താവു 
മാണെന്നുള്ള നിന്െറ തെററായ ധാരണയെ ഞാന് ചെയ്ക ഈ ജ്ഞാനോപദേശമാകുന്ന 

ശസ്്രത്താല്; ഛേടിച്ചിട്ട നിന്െറ സ്വധമ്മം നടത്തുവാന് ഉത്സാഹപുവ്വം ശ്രമിച്ചുകൊഠംകു. 
എന്ന ഉുപദേശത്തോടകൂടെ 40൦ അദ്ധ്യായം അവസാനിക്കുന്നു. 

ശുഭമസ്ത. 

കമ്മസന്യാസം എന്ന 5_0ം അധ്യഠയത്തിലെ സാരം. 

[ 40൦ അധ്യായത്തിലും നിഷ്ണരാമകമ്മയോഗം അനുഷ്ലിക്കേണം എന്നുപദേശിച്ച 
ഭഗവാന് അധ്യായാവസാനത്തില് ജ്ഞാനത്തെ പരമമശ്രേയസ്സാധനുമായിട്ടുപദേശിച്ചതി 

നെ കേട്ട അജ്ജുനന് രണ്ടും ഏകകാലത്തില് ഏകപുരുഷനാല് ചെയ്യുപ്പെടുവാന് സാധ്യമ 

ല്ലാത്തതിനാല് രണ്ടില് ഏതൊന്നാണ്' തനിക്കുചിതമെന്നുപദേശിക്കേണം എന്ന ചോദ്യ 
ത്തോടുകൂടെ അഞ്ചാം അധ്യായം ആരംഭിക്കുന്നു. അതിന്നുള്ള സമാധാനത്തെയാണിതില് 
ഭഗവാന് വിശദമാക്കുന്നത്”. അതിന്െറ ചുരുക്കം താഴെ കാണിക്കാം: 

ഹേ അര്ജത്ുകൂ്പ രണ്ടുമാഗ്ലവും ശ്രേയസ്സ്ാധനംതന്നെ. അതില് ഇഞാനാധികാരം 

പൂണ്ണുമായി സിദ്ധിക്കാത്ത ഒരുവന് കമ്മങ്ങളെ ഉുപേക്ഷിക്കുന്നതിനെക്കാഠം ബന്ധം വരാ 

തിരിപ്പാന് ഫലകാംക്ഷകൂടാതെ ചെയ്യുന്നതാണധികം നല്ലത്, പ്രിയാപ്രിയങ്ങളെ നോക്കാ 
തെ സ്വധമ്മങ്ങളെ നടത്തുന്നവന് നിത്യസന്യാസിതന്നെയാകുന്നു. ജ്ഞാനവും നിഷ്ണാമകമ്മ 

യോഗവും രണ്ടെന്നു കാണുന്നതു ബാലസ്വഭാവമാകുന്നു. ഏതെങ്കിലും ഒന്നില് സ്ഥിരമായി 

മനസ്സിരുത്തുന്നവന്നു രണ്ടിന്െറ ഫലവും സിദ്ധിക്കുന്നു. ഫലമാകട്ടെ ജ്ഞാനദാര്ഡ്്യംതന്നെ. 
എന്നാല് പാകംവരുന്നതിന്നുമുമ്പെ കമ്മസന്യാസം ശോഭനമല്ല. ഹേ അജജ്ന! കേവല 
കമ്മസന്യാസം കമ്മയോഗത്തില്കൂടെയല്ലാതെ സിദ്ധിപ്പാന് നന്നെ പ്രയാസമാണ്. നി 
ഷ്ക്രാമകമ്മാനുഷ്ണാനദ്വാരാ ബുഭ്ധി തെളിയുമ്പോം ജ്ഞാനദാര്ഡ്യവും ബ്രഹ്മസായ്യജ്യപ്രാഫ്തി 
യും നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. കമ്മയോഗത്താല്് ഇസ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും സ്വാ 

ധീനുമാക്കീട്ടു കമ്മം ചെയ്യുമ്പോഠം ബുദ്ധിക്കു നൈമ്മല്യവും സവ്ൃഭതങ്ങളിലും സമരസ 

നായി വസിക്കുന്ന ആത്മാവേകന്തന്നെയെന്നറിവും സിദ്ധമായാല് പിന്നെ ചെയ്യുന്ന 
യാതൊരു കമ്മവും ബന്ധകമാകയില്ല. ഇവ്രിയങ്ങഠം അവയുടെ വിഷയങ്ങളില് ആത്മസാ 
ന്നിധ്യംന്ദിമിത്തം സ്വതേ വ്യാപരിക്കുന്നു. ആത്മാവായ താന് ഒന്നുതന്നെ ചെയ്യുന്നില്ല 
എന്ന ഭാവത്തില്നിന്നു ചലിക്കാതിരിക്കുകമാതരം വേണം. സവ്ൃകമ്മങ്ങളെയും ബ്രഹ്മത്തില് 
സമമപ്ല്രിക്കുന്നവനെ കമ്മഫലം സ്റ്റശിക്കുകയില്ല, ജലത്തില്തന്നെ കിടക്കുന്ന താമരഇലയെ 
ജലം സ്ത്ശിക്കുന്നില്ലെല്ലൊ. അതുപോലെ ആസക്തിയില്ലാതെ സ്വധമ്മം ഇരശ്വരാപ്പുണ 

മായി ചെയ്യുന്നവനെ കമ്മഫലവും സ്തൂശിക്കയില്ല. കമ്മഫലത്തെ സമ്മല്ലിക്കുന്നവന്മാത്രമെ 

ബദ്ധനാകയുമ്ളു. ആത്മാവാകുട്ടെ ഒന്നും ചെയ്യാതെയിരിക്കുന്നവ൯. സജല്ലാത്മകമായ മന 

സ്സൂതന്നെ സുഖഭുഃഖകാരണം. ഇശ്വരന് ആരെയും ഒന്നിലും ഏപ്പെടത്തുന്നില്ല. ആ ഇരശ്വ 
ര൯തന്നെ എല്ലാവരിലും ആത്മാവായിരിക്കുന്നവന്. ഈ അറിവില്ലാത്തതുകൊണ്ടു ടുഖി 
ക്കുന്നു. ജ്ഞാനത്താല് അജ്ഞാനം നശിക്കുന്പോഠം ആത്മാവായ ഞാന് കത്താവുമല്പ ഭോ 

കുതാവുമല്ല എന്ന ബോധം അനുഭവപ്പെടും. അപ്പ്യോഠം എല്ലാവരിലും ബ്യാഹ്മണാദിവി 



നി 

ശിഷ്ടന്മാരെന്നഭിമാനിക്കുന്ന ഉപാധികളിലും ചണ്ഡാളന്, ശ്വാവ്; ഗോവ് എന്നിങ്ങിനെ 
അഭിമാനിക്കുന്നതാണവരിലും ഏകാത്മാവു വസിക്കുന്നുവെന്നറിയുന്നവന് ബ്രഹ്മത്തില്ത്ത 
ന്നെ വസിക്കുന്നു. ഉപാധി നശിക്കുമ്പോഠം അവന് ബ്രഷ്മമായിത്തന്നെ ഭവിക്കുന്നു. ജീവിത 

ദശയിലും അവന് ബ്രഹ്മഭിന്നനല്ല. ബാഹ്യവിഷയങ്ങളില്നിന്നു മനസ്സിനെ പിന്വലിച്ചു” 
ബ്രഹ്മത്തില് സ്ഥിരപ്പെടുത്തുമ്പോഠം അനുഭവപ്പെടുന്ന ബ്രഹ്മാനന്ദത്തോട സദമൃശമായിട്ട 
മറെറാരാനന്ദവുമില്ലാത്തതിനാല് അവന് ആനന്ദസ്വരുപന്തന്നെയാകുന്നു. പിന്നെയവന് 

൭2ഖസ്ഥാനമായ വിഷയവിഷത്തെ എങ്ങിനെ ആഗ്രഹിക്കും. ജന്മാന്തരകൃതപുണ്യപാപ 
ഞ്ങം ഇരശ്വരാനുഗ്രഹത്താല് നശിക്കുമ്പോഠം അന്ത്ദകരണശുദ്ധിയും അതില് ആത്മാനന്ദ 

വും അനുഭവപ്പെടും. സ്വ സംശയങ്ങളെയും അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്ന ആ മഹാത്മാക്കഠം 
ജീവനും ബ്രഹ്മവും അഭിന്നം എന്ന അദ്ധിതീയജ്ഞാനനിഷ്ണന്മാരായിട്ടു ലോകാനുഗ്രഹത്തി 
ന്നായിട്ടു ചെയ്യുന്ന യാതൊരു കമ്മവും അവരെ ബന്ധിക്കുന്നില്ല. കമ്മയോഗാനുഷ്കാനു 

ത്താല് ഈ നിലയില് എത്താന് സാധിക്കും. സന്ന്യാസത്തിന്െറയും ഫലം ഇതുതന്നെയാ 
കയാല് കമ്മയോഗത്തിനെക്കാഠം കമ്മസന്യാസത്തിന്നു വിശേഷമൊന്നുമില്ല. എന്നാല് 
അപക്വനിലയില് കമ്മസമ്പ്യാസം ഗുണകരമാകയില്ല. പക്വാവസ്ഥയില് കമ്മം വിട്ടിരിക്കു 
കയോ കമ്മം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നതില് ബ്രഹ്മാനന്ദാനുഭവത്തിന്നു യാതൊരു ഹാനിയു 
മില്ല. അതിനാല് കമ്മസന്യാസത്തെക്കാഠം ദോഷരഹിതമായ മാഗ്ഗം നിഷ്ണ്രാമകമ്മാചരണം 

എന്നുറപ്പിച്ചുകൊണ്ടു അഞ്ചാം അദ്ധ്യായം അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 

ശുഭമസ്തര. 

6_ഠം അധ്യായം. 

65-0൦ അധ്യായാവസാനത്തില് 8 മന്ൂങ്ങഠംകൊണ്ടു ശ്രവണാദികഠംകൊണ്ടു സിദ്ധി 
ക്കുന്ന ജ്ഞാനുംനിമിത്തം ചിത്തവിശ്രാന്തി സിദ്ധിക്കും. അപ്പോം ആത്മാനന്ദം അനുഭവിച്ച 
ദിയും എന്നാണുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതു'. ആ ജ്ഞാനത്തിന്നു പ്രതിബന്ധം ബാധിപ്പാനിടവരു 
ത്താതെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഉപായമായ ധ്യാനയോഗത്തെയും അതിന്െറ അംഗങ്ങളെയും 
ഭരതനുഷ്ഠിപ്പാനുള്ള അധികാരി, ആയാളുടെ ലക്ഷണം അനുഷ്യിച്ചാല് ലഭിക്കുന്ന ഫലം 
എന്നീ സംഗതികളെയും പ്രതിപാദിക്കുവാനാണ്' 6_0൦ അധ്യായം ആരംഭിക്കുന്നത്. കമ്മ 
ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ വിഹിതകമ്മം നടത്തുന്ന വിവേകി സന്ധ്യാസിതന്നെയാകയാല് 
ആയാഠം ധ്യാനയോഗം അഭ്യസിക്കുവാനധികാരിയാണ് . ആത്മസാക്ഷാല്കാരത്തിന്നാഗഥ 

ഹിക്കുന്ന ആയാഠക്ക്' നിഷ്്രാമകമ്മാനുഷ്ലാനത്തിന്നും ധ്യാനയോഗാഭ്യാസത്തിന്നും അധികാ 
രമുണ്ടു്. ഇമ്രിയവിഷയങ്ങളില് മനസ്സു തീരെ പ്രവേശിക്കാതെയിരിക്കേണമെങ്കില് ധ്യാനും 
ശീലിക്കേണം. അപ്പ്യോഠം ക്രമത്തില് കാലംകൊണ്ടു സങ്കല്പം നിശ്ശേഷമായി നശിക്കും. അ 

താണ് ആരുഡ്ധലക്ഷണം. ആ നിലകിട്ടുന്നതുവരെ ആരുരുക്ഷുവാണ്. ആയാളുടെ മനസ്സ 

ചലിച്ചകൊണ്ടിരിക്കും. ആ ചാഞ്ചല്യത്തെ ഇല്ലാതെയാക്കുവാന് ധ്യാനം ആവശ്യമാകുന്നു 
ഇന്ിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും ജയിപ്പാനാവശ്യമായ പ്രപ്ൃത്തിചെയ്യുന്നവന് അവന്നു 
ബന്ധുവും അങ്ങിനെ ചെയ്യാത്തവന് അവന്നുതന്നെ ശത്രുവുമാകുന്നു. കായ്യുകാരണഭാവം 
ന്രിമിത്തം തോന്നുന്ന ഭേദത്തിന്നും ബന്ധുശത്രവെന്നിങ്ങിനെയുള്ള ബഹുവിധ ഭേദങ്ങഠംക്കും 
കാരണം ദേഹത്തില് ആത്മഭാവനയാണ് . ഈ ഭാവം മനഃകല്ലിതമാകയാല് ആവിധം കളി 
ക്കുന്ന മനസ്സിനെ ആത്മാവില് സ്ഥിരപ്പെടത്തുവാനുള്ള ഉപായമായ ധ്യാനം ഏതുവിധം 

ശീലിക്കേണമെന്നുള്ള വിധികളെ ഈ അധ്യായത്തില് സ്റ്റഫ്ടമാക്കീട്ടുണ്ടു്". ഇപ്രകാരം അഭ്യ 
സിക്കുമ്പോഠം മനസ്സടങ്ങും. അപ്പ്യോഠം അകൃത്രിമമായ ആത്മാനന്ദം അനുഭവപ്പെടും. ആ 
സുഖം ബ്രഹ്മാനന്ദമാകുന്നു. അതനുഭവിച്ചവന്െറ മനസ്സ് പിന്നെ വിഷയങ്ങളിലേക്കു ചലി 
ക്കുകയില്ല. മനശ്ചാഞ്ചല്യത്തെ ജയിപ്പയാനുള്ള ഉപായങ്ങളെ ഇതില് സ്തൃഷ്ടമാക്കീട്ടുണ്ടു. പ്രാ 

രബ്ദുകമ്മശകതികൊണ്ടോ അഭ്യാസദാര്ഡ്യമില്പാത്തതുകൊണ്ടോ ബ്രഹ്മസാക്ഷാല്തകാരം സി 
ഭ്ധിക്കുന്നതിന്നുമുമ്വേ മരിച്ചുപോയാല് ആ.,ജീവന്െറ പിന്നത്തെ സ്ഥിതിയെക്കുറില്ചു സംശ 

യിച്ച അജ്ജുനനെറ ചോദ്യത്തിനുള്ള മവപടിയില് രാജസ്മയം അശ്വമേധം എന്നിങ്ങിനെ 
യുള്ള ശ്രേഷ്ഠകമ്മങ്ങളില്നിന്നു, ലഭിക്കാവുന്ന പുണ്യലോകപ്രാഫ്മരിയും പിന്നെയുണ്ടാകുന്ന അ 
ടുത്തജന്മത്തില് പൂവ്യാധികശ്രഭ്ധയോടുകൂടേ ധ്യാനയോഗാഭ്യാസത്തില് ഏപ്ലെടുകയും വിദേ 
ഫകൈവല്യം സിദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നു ഭഗവാനുരുളിചെയ്തുകൊണ്ടു്' 6.2൦ അധ്യായം 



രി 

അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങിനെ നിഷ്റ്രാമകമ്മയോഗത്തെ മോക്ഷസാധനമായിട്ടു ആഭ്യ 
ത്തെ 6 അദ്ധ്യായങ്ങളില് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കയാല് മോക്ഷേച്ഛുയുള്ളവര് വിഷയദോഷ്ദുഷ്ഠിയോട 
കൂടെ ഇരശ്വരപ്രിത്യത്ഥം കമ്മം ചെയ്യുമ്പോഠം ചിത്തശുദ്ധിയും അതുനിമിത്തം ജ്ഞാനവും 
അതിനാല് അവിദ്യാബന്ധനിപ്ൃത്തിരൂപമായ ബ്രഹ്മസായയജ്യവും സിദ്ധിക്കും എന്നു സ്ഥാ 
പിച്ചിരിക്കുന്നു 

ശുഭമസ്തു. 

ജഞാനയോഗം എന്ന "1_ ഠം അഭ്ധ്യായത്തിലെ സാരാംശം. 

ധ്യാനയോഗാഭ്യാസബലത്താല് അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ ആനന്ദസ്വരൂപമായ ആത്മാ 
വും സവത പരിപൂര്ണ്ണമായി സകല ചരാചരങ്ങളില് ഭേദമില്ലാതെ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന 
ബ്രഹ്മവും ഒന്നാകയാല് ആത്മനിഷ്ണനായ യോഗി ഏതൊന്നില് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നുപോ അ 
തില്ന്ദിന്നു ചലിക്കാതെയിരിക്കേണം. ധ്യാനനിഷ്ണയില്വിന്നുത്ഥിതനാകുമ്പോഠം കാണുന്ന 
സകല വസ്തക്കളും ബ്രഹ്മഭിന്നമല്പ എന്നറിഞ്ഞ അതില് സ്ഥിരനായിരിപ്പാന്വേണ്ടി ബ്രഹ്മ 
ലക്ഷണത്തെ മുതല് 19 വരെയുള്ള അദ്ധ്യായങ്ങളില് വിവരിക്കുന്നു. /_ല് ബ്രഹ്മലക്ഷ 

ണം സ്ത്റഷ്ഠുമാക്കുന്നു:-- ലക്ഷണം അറിഞ്ഞാല് മാത്രമേ ലക്ഷ്യത്തെ അറിവാന് കഴികയുള്ള 
എന്ന ന്യായത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കീട്ടു ഏതുവിധത്തില് സത്യവസ്തുവായ ബ്രഹ്മം സകല 

ഭൂതങ്ങളിലും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നു കാണിക്കുന്നു. ബ്ൃഹ്മത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന മഹാ 
ശക്തിയായ മായയില്നിന്നാണ്” സകലഭൂതങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നതു്. ഉത്ഭവിപ്പിക്കുന്നത്' ബ്ദഹ്മം 
തന്നെയാകുന്നു. ബ്രഹ്മത്തെകൂടാതെ ഭിന്നമായ ഒന്നല്ല ശക്തി. അതിനാല് രണ്ടുണ്ടെന്നുള്ള 

തെററായ ബോധം ഉണ്ടാകരുതു. സത്വാദി മൂന്നുഗുണങ്ങം മായക്കുണ്ടു'. അതില് ഇരശ്വര 
കടാക്ഷം നിമിത്തം തമോഗുണത്തില്നിന്നുണ്ടായ ഭൂതങ്ങഠംകൊണ്ടുണ്ടായ പ്രാണികളുടെ 

ശരീരേന്ിയാദികഠം സ്ഥൂലഭാഗങ്ങളും അപ്രധാനങ്ങളുമാകയാലും സത്വഗുണപ്രധാനമായ 
മായയില് പ്രതിഫലിച്ച ജീവന്െറ ഉപാധി പ്രധാനമാകയാലും ഭതപ്രകൃതി അവരയും ജീവ 
പ്രധാനുപ്രകൃതിപരയും അതില് ശബ്ബൂസ്സശാദിസ്മുക്ഷ്കൃധമ്മങ്ങളായ അംശം ഇരശ്വരനാകയാല് 
ഈശ്വരന് ഏകന്തന്നെ ലോകോല്ലത്തിസ്ഥിതിലയങ്ങംക്കു കാരണം എന്നു കണ്ടുകൊഠംക 
യൂംവേണം. ഭൂമ്യാടിസ്ഥൂലഭൂതങ്ങാം നിലനില്ലുന്നതു ഗന്ധാടിസ്ൂക്ഷ്മാംശത്തിലാണ്'. ആസ്തൂ 

കഷ്മാംശങ്ങഠം ഈശ്വരസ്വരൂപാംശങ്ങളാണ്'. ഏതൊരു പദാത്ഥത്തിലും ഇപ്രകാരം വ്യാ 
പിച്ചിരിക്കുന്ന അതിസ്തക്ഷ്മസ്വരുപനായ ഈശ്വരനെ മാത്രമേ യോഗി നോക്കാവയ. സ്ഥൂ 
ലത്തില്നിന്നു ദൃഷ്ടിയെ പിന്വലിക്കേണം. അങ്ങിനെ അഭ്യസിക്കുമ്വോഠം യോഗിയുടെ 
കാഴ്സ്ര മാംസേക്ഷണംകൊണ്ടല്ല. സൂക്ഷ്മബുദ്ധികൊണ്ടാണെന്നു സ്ത്റഷ്ടമാകുന്നു. ഈ സ്തൂക്ഷ്മ 
ബുദ്ധിയെ നിരന്തരം എന്നില്ത്തന്നെ ഉറപ്പിക്കാൻ യോഗി നന്നെ പരിശ്രമിക്കേണം. 

ഗുണാത്മികയായ എന്െറ മായയുടെ വിലാസം അതിശക്തിയുള്ളതാകയാല് യോഗ്കഴടെ 
യും അതു മോഹിപ്പിക്കും. പടാത്ഥങ്ങളില് രമണീയത്വബുദ്ധി ചിലപ്പയോഠം ഉണ്ടായെന്നു 
വരും. അതു നിമിത്തം വിഷയസമ്പാദനത്തില് മനസ്സുചെന്നാല് അപകടത്തിലാകും. അ 
ങ്ങിനെ വരാതിരിപ്പാ൯ സവത വസിക്കുന്ന ഇരശ്വരനായ എന്നെത്തന്നെ എല്ലാററിലും 
കണ്ടു കൊള്ളേണം. പാപികഠംക്കിതു സാധിക്കയില്ല. ഇതു സാധിക്കുന്നവര് ജന്മാന്തരത്തില് 

സുകൃതംചെയ്തുവരാകുന്നു. ബഹുജന്മങ്ങളില്ചെയ്തു പുണ്യകമ്മങ്ങളുടെ ഫലമാണ്” സ്വ്പൂജ 

ഗത്തും വാസുദേവസ്വരൂപംതന്നെ എന്നുള്ള ദുഡ്ഡബോധം. ഈ വിധം ഏകാന്തഭക്തിഭാവ 
ത്തോടുകൂടെ എന്നെത്തന്നെ ഭജിക്കാതെ ക്ഷൃദ്ൃഫലങ്ങളെ കാംക്ഷിച്ച്" അന്യദേവതകളെ 
ഭജിക്കുന്നവക്കു ശാശ്വതമായ എന്െറ സ്ഥാനം ലഭിക്കുകയില്ല. ഭജനപ്രയാസം അവക്കു 
മുണ്ട്”. ഫലപ്പാഫ്സിയോ അതീവ തുച്ഛം. പുനരാവൃത്തിരഹിതമായപദം ഞാന്തന്നെ എന്നു 
നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ടു സമാധിയിലും ഉത്ഥിതാവസ്ഥയിലും എന്നെത്തന്ന ആശ്രയിക്കുന്നവര് 

രണ്ടുണ്ടെന്നുള്ള തെററായബോധത്തില്ന്നിന്നു മുക്തന്മാരാകും. മരണാവസരത്തിലും അവ 

രുടെ ചിത്തം എന്നിലിരിക്കും. അധിഭൂതം അധിയജ്ഞം എന്നിങ്ങിനെ പലവിധത്തില് പ 
റയപ്പെടന്ന ടേദങ്ങഠാക്കെല്ലാം അധിഷ്ണാനും ഏകമായ ബ്ൃഷ്മമെന്ന ദൂഡ്മജ്ഞാനം മോക്ഷ 

“ കാരണം ഈ നിലയില്നിന്നു തെററാതെ ഇരിപ്പാനാഗഹിക്കുന്ന ഏതൊരു മുമുക്ഷുവും നിര 
ന്തരസമാധി അഭ്യസിക്കേണം. അതിന്െറ മഹാഫലം ബ്രഹ്മപ്രാഫ്തിയാകുന്നുവെന്നുറപ്പിപ്പു 
കൊണ്ടു 7 _0൦ അഭ്ധ്യായം അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 



യായി 

മഹാപുരുഷയോഗം എന്ന 80൦ അഭ്ധ്യായത്തിലെ സാരം. 

ന്ദിഗ്ശൂണബ്ബഹ്മം അദൃശ്യം നി്വിശേഷം എന്ന ഹേതുവാല് അതിനെ ധ്യാന്ദിപ്പാന് 
സാധിക്കാത്തവര് സഥഗുണബ്ൂഹ്മമായ ലോകത്തെത്തന്നെ ബ്രഹ്മമയമായുപാസിച്ചു ബുദ്ധി 

ശുദ്ധിയെ സമ്പാടിപ്പാനുള്ള മാഗ്ലുത്തെ 7_0൦ അത്ധ്യായത്തില് വിവരിച്ചു; അവസാനത്തില് 
അധ്യാത്മം. അധിദൈവം എന്നു തുടങ്ങിയ ആവവിധഭേദങ്ങളെ പറഞ്ഞുവെച്ചു. അവ ഓ 

രോന്നിനേയും വേര്തിരിച്ചു കാണിക്കുക. മരണസമയത്തില് മുമൂക്ഷുവിന്െറ കത്തവ്യം ധ്യാ 
വിക്കേണ്ടതായ തത്വം എത്തേണ്ടതായ സ്ഥാനം രണ്ടാമതു ജനിക്കാനും ജനിക്കാതിരിപ്പാ 
നും ഹേതുവായ ഗമനമാഗ്ഗങ്ങറം എന്നിവയെ ഈ അദ്ധ്യായത്തില് സ്ത്ുഷ്മമാക്കുന്നുണ്ടു'. ആ 

ഇജുനനന്െറ ചോദ്യത്തിന്നു സമാധാനുമായിട്ടു പരബ്രഹ്മം തതസ്വഭാവം കമ്മം അധിഭൂതം 
അധിദൈവം അധിയജ്ഞം എന്നിവയുടെ സ്വരൂപങ്ങളെ വിവരിച്ചു. സ്ൂക്ഷമുമായാലോചി 
ച്ച് ഓരോന്നിലും മനസ്സുറപ്പിക്കുന്തോവം ഇതൊന്നുംതന്നെ ബ്രഹ്മഭിന്നമല്ല എന്നറിവാനുള്ള 
യോഗ്യത ബുദ്ധിക്കുണ്ടാകും. ഇങ്ങിനെ നിരന്തരോപാസനാഫലമായിട്ടു മരണകാലത്തിലും 
ബ്രഹ്മഭാവനയുണ്ടായ്ക്കുരേണം. എന്നാല് ബ്രഷ്മപ്പാഫ്മരി നിശ്ചയം. ദേഹാവസാനത്തില് മന 

സ്സ് ഏതില് നില്ലുന്നുവോ അതിനെ ,ദേഹി പ്രാപിക്കും എന്നാണ്” നിയമം. അതുകൊണ്ടു 
എപ്പോഴും ബ്രഹ്മഭാവനയുണ്ടായിരിക്കേണം. മരണാവസരത്തില് ബ്രഹ്മത്തെത്തന്നെ ധ്യാ 
വിക്കേണം. ഇസ്രിയങ്ങളേയും മനസ്സിനേയും ബ്രഹ്മഭാവനാമാഹാത്മ്ൃയത്താല് അടക്കാന് ശ 
ക്തി സിദ്ധിക്കും. ഇവിടെ ധ്യഠനാവലംബമായിട്ട പ്രണവത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നതു മഹല് 
സഹായമായിരിക്കും. അതിനേക്കാഠം മീതെ മറെറാരു മന്ത്വമില്പ. പ്രണവം ശബ്ദാത്ഥസ 

മുച്ചയമായ ബ്രഹ്മംതന്നെയാകയാല് മനസ്സിനെ അതിലുറപ്പിക്കുന്ന യോഗിബ്ബഹ്മത്തെത്ത 
ന്നെ പ്രാപിക്കും. എന്നാല്പിന്നെ സംസാരത്തിലേക്കു മടങ്ങിവരികയില്ല. സാഡ്ജ്യമായി. 
ഇപ്രകാരമല്ലാതെ സത്യ ലോകപയ്യുന്തമുള്ള ഗതി സിഭ്ധിച്ചാലും പുനരാപ്ൃത്തിയുണ്ടു”. പുന 

രാവ്ൃത്തിക്കഹന്മാര് ദ്ലൂമം രാത്രി എന്നിവയുടെ ദേവതകജില്കൂടെ ചന്ദ്രലോകത്തെ പ്രാപി 
ക്കും. പിന്നെ ജനി, ൦ ചെയ്യും. സായ്മജ്യത്തിന്നഹന്മാര് അഗ്ധ്യാദിദേവതകളില്കൂടെ 

ചെന്നു സൂയ്യമണ്ഡലദ്വാരാ ബ്രഹ്മത്തില് യോജിക്കും. ഉപാസകന്മാക്ട ക്രമമുക്തി സിദ്ധി 
ക്കും എന്നു എട്ടാമത്ധ്യായത്തില് ഭഗവാന് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. സൂക്ഷ്മഗഹണസാമത്ഥ്യം ഇ 
ല്ലാത്തവക്കും സ്ഥഗുണബ്ബഹ്മോപാസനയില്കൂടെ സായൂജ്യം പ്രാപിക്കാവുന്നതാകയാല് സം 
സാരസാഗരം കടപ്പാന് ധ്യാനമാകുന്ന കപ്പലിനെ മുമുക്ഷുക്കഠം അവരവരുടെ ബുദ്ധിശു 
ഭ്ധിക്കനുസരിച്ചവിധത്തില് സ്വീകരിക്കുകതന്നെവേണം, എന്നാണ്” ഭഗവാനുറപ്പിച്ചിരി 
ക്കുന്നത്. 

ശുഭമസ്ത. 

90൦ അദ്ധ്യായത്തിലെ സാരസംഗ്രഹം. 

8_ഠംഅഭ്ധ്യായത്തില്പറഞ്ഞ ഒരേഒരു മാഗ്ലമേ മോക്ഷപ്രാഫ്മിക്കുള്ളൂവെന്നില്ല. പ 
രബ്രഹ്മവിഷയമായ ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും സാക്ഷാന്മോക്ഷകാരണമാണെന്നു ഒമ്പതാമ 
ഭധ്യായത്തിലെ സാരാംശമാകുന്നു. സഗുണബ്ബശ്മോപാസകന്മാര് അഗ റൃ0ദിദേവതാലോക 
ത്തിരികൂടെ പോയി ക്രമത്തില് ബ്രഹ്മത്തില് ലയിക്കും. പരബ്ബഹ്മോപാസകന്മാര് നേരിട്ടു 
തന്നെ ബ്രഹ്മപ്രാഫ്മിക്കഹന്മാരാകയാല് ഈ ഇ്ഞാനുവിജ്ഞാനപ്രാഫ്ഠിമാഗ്ഗം അത്യുല്കൃഷ്ണമാ 

ണെന്നും അതിനാല് ഞാനുപമേശിക്കുന്ന ജ്ഞാനസ്വരൂപത്തെ ശ്രദ്ധയാ ധരിച്ചുകൊഠംക 

എന്നുത്സാഫപ്പെടുത്തിയശേഷം കത്തുത്വഭോകതൃത്വാടി ഭാവങ്ങളില്നിന്നു പിട്ടിരിക്കുന്ന സ 
വ്വേശ്വരനായ ഞാന് സൃഷ്ടയ ച്രാദികമ്മങ്ങഠം നടത്തുന്നവനാണെമ്മിലും എന്െറ സാന്നിദ്ധ്യ 

മാത്രത്താത്: മായതന്നെയാണവ നടത്തുന്നതു” ഞാനല്ല; അതിനാല് എനിക്കാവക കമ്മ 
ഞ്ങാം നിമിത്തം ബന്ധമില്ല. സകല ചരാചരങ്ങളിലും നിവ്വിശേഷമായി വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന 
എന്നെ ആശ്രയിച്ചുതന്നെ ലോകം നിലയില്ലുന്നുവെങ്കിലും എന്െറ സ്വരുപവിജ്ഞാനും 
ഉണ്ടാകുന്നതോടുകൂടെ ലോകംതന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുമില്ല നിലന്ിന്നിട്ടുമില്ല എന്ന് 'സാക്ഷാത്തായ 
നുഭവപ്പെടുന്നതിനാല് ഞാന് ലോകകത്താവോ ഭത്താവോ ഒന്നമല്പാത്തതുകൊണ്ടു ഞാന് 

തന്നെ നിഗ്ഗണപരബ്ബഹ്മം എന്ന ബോധത്തോടുകൂടെ എന്നെത്തന്നെ സന്തതഭജനകിത്ത 

നാടികളാല് ഭജിക്കുകയും നമസ്തുരിക്കുകയും ചെയ്തുപാസിക്കുന്നവരുടെ സകലയോഗക്ഷേമ 



റോയി 

ത്തെയും ഞാന് വഹിക്കും എന്നു ഭഗവാന് ഉറപ്പുതരുന്നു. എന്െറ സ്വരൂപസാക്ഷാത 

കാരം സിദ്ധിക്കുന്നതുവരെ ചെയ്യുന്ന സകല പുണ്യാപുണ്യകമ്മഞ്ങളെ എന്െറ പാദാരവിന്ദ 
ത്തില് സമപ്ല്ിക്കുന്നവനെ ആ കമ്മങ്ങാം ബന്ധിക്കുകയില്ല. ലോകമുണ്ടെന്നും നിലനില്ല 
ന്നുണ്ടെന്നും നശിക്കുന്നുവെന്നും തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കില് അതെല്ലാം നടത്തുന്നവന് ഞാന് ഏകന 
ല്ലാതെ മററാരുമല്പ. മുപാസകനും ഉപാസ്യനായ എന്നില്നിന്നു ഭിന്നനാണെന്നോ പാസ 
നക്കുപകരണങ്ങജായ ഏതൊരു പദാത്ഥവും എന്നില്നിന്നു ഭിന്നമെന്നോ വിചാരിക്കരുത്. 

എന്െറ സ്വരൂപംതന്നെ എന്ന ദൂഡനിശ്ചയത്തോടുകൂടെ എന്നെ നിര്ഗുണബ്ൂദ്മസ്വരൂപ 
ന൩െ൨ഉപാസിക്കുന്ന ഉത്തമഭകതന് എന്നോടുകൂടെചേരും. അതുകൊണ്ടു ഏകത്വ ഭാവനയോ 

ടുകൂടെ ഭജിക്കുന്നത് ഉത്തമഭജനമാകുന്നു. വിഷയസുഖാശന്ിമിത്തം ഇന്ദാടിദേവതകളെ എ 
ന്നില്നിന്നു ഭിന്നന്മാരായിട്ടു കരുതി ഭജിക്കുന്നവക്കും ഭജനപ്രയാസം നന്നെയുണ്ട്'. ആ വക 
ടേവതകളെ പ്രീതന്മാരാക്കുവാനുള്ള തന്ത്രങ്ങളും മന്ത്രങ്ങളും നിവേദ്യങ്ങളും സമ്പാടിപ്പാനും 
വിധി തെററാതെ നടത്താനും അതിന്നാവശ്യമായ വിധായകന്മാരെ വരുത്താനും മറവം 
ബഹുവിധക്ലേശങ്ങളുനുഭവിക്കേണം. ഇതയും സാധിച്ചാലും കിട്ടുന്ന ഫലമോ നശ്വരമായ 
സ്വഗ്ലസുഖം. പുണ്യം തീരുമ്പോഠം പുനരപി ജനനമരണകഷ്ടാവസ്ഥ. എന്നെ ആശ്ര 

യിക്കുവാനോ ഒരു കഷ്ടവുമില്ല. അന്യസഹായംവേണു. നിവേദ്യാടികഠം എന്തായാലുംകൌ 

ളാം. തുളസീദളമോ താമരപ്പൂലേം വെവം ജലമോ പ്രിതിപൂവ്വം സമമല്ല്രിച്ചുല് ഞാന് സ 

ന്തോഷിക്കും. അനുശ്വരപദധ നല്കും. അഹോ കഷ്ടം ഇതറിയാതെ ക്ലേശിക്കുന്ന ജീവ 
ന്മാരെകറിച്ചു' ഭഗവാന് ക്ലേശിച്ചുകൊണ്ടു പ്രിയഭക്തനായ പാത്ഥനോട “*ഹേ। അജജ്ന 
സീയെന്നില്തുന്നെ മനസ്സവെക്കുക. എന്നെത്തന്നെ ഭജിക്കുക. നുമസ്ത്രരിക്കുക. എന്നാല് നീ 
എന്നോടു യോജിക്കും എന്നുറപ്പുകൊടുത്തുകൊണ്ടമ്ധ്യായത്തെ അവസാിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 

ശുഭമസ്ത്. 

വിഭൂതിവിസ്തൂരയോഗം എന്ന 100൦ അദ്ധ്യായത്തിലെ സാരാംശം. 

നിര്ഗുണബ്രഹ്മോപാസനക്ക്' പ്രയാസമാണെന്നു തോന്നുന്നവര് സഥഗുണബ്ദഹ്മ 
ത്തെ ഉപാസിക്കേണം. ആ വഴിയായിട്ടു' ഇഞ്ഞാനവും, തല്ഫലമായിട്ടു കൈവല്യവും പ്രാ 

പിക്കാം എന്നാണ് 9_0൦ അദ്ധ്യായത്തില് സ്ഥാപിച്ചത്. അതിന്നും സാധിക്കയില്ലെന്നു 
വിചാരിക്കുന്ന മന്ദാധികാരികഠം തീവ്വമോക്ഷേച്ഛുയോടുകൂടെ ഇരശ്വരനെത്തന്നെ ആശ്ര 
യിക്കുകയെന്ന ഒരു മാഗ്ലമല്പാതെ കൈവല്യപ്രാ.്ലിക്കപകരിക്കുന്നതായിട്ടു മറെറാന്നുമില്ല. 

ബുഭ്ധിശുദ്ധി, ജ്ഞാനം, ക്ഷമാ, സത്യം, ഇന്ിയനിഗരഹം. മനഃശാന്തിയെന്നിങ്ങിനെയുള്ള 
കല്യാണഗുണങ്ങം സപ്വേശ്വരാനുഗഹംകൊണ്ടല്ലാതെ സിദ്ധിക്കയില്ല. ഭഗവാനെ പ്രേമ 

പൂവ്വം ആരാധിക്കുന്നവക്കു ഭഗവാന് ആവക നല്ല ഗുണങ്ങളെ കൊടുക്കും. ലോകത്തിന്െറ 
മൂലപിതാവു സവ്വേശ്വരനാകയാല് പിതാവു മക്കളെയെന്നപോലെ സകല ലോകത്തെയും 
ഭഗവാന് പ്പേമപുവ്വം അനുഗ്രഹിക്കും. ഭഗവദൈശ്വയ്യത്തിന്െറ ദൃശ്യമായ സ്വരുപംതന്നെ 
യാണീകാണപ്പെടുന്ന ചരാചരവഗ്ലവും. എന്നുറപ്പു ഭജിക്കുന്ന ഏതൊരുവന്നും ഇളക്കമില്ലാ 

ത്ത ഭക്ത! ഭഗവാനിലുണ്ടാകും. എല്ലാം ഭഗവാനില്യിന്നുണ്ടാകുന്നു. ഭഗവല്സാന്നിദ്ധ, 0; 
നിമിത്തം കരചരണാദ്യവയവങ്ങാം പ്രപ്ൃത്തിക്കുന്നു എന്നുറപ്പുണ്ടാകേണം. ഭഗവല്കഥാകി 

ത്തനാടികളില് സന്തോഷമുണ്ടാകേണം. സ്നേഹിതന്മാരോടുള്ള സംഭാഷണാദിവിഷയങ്ങളും 

ഭഗവല്പരമായിരിക്കേണം. ഇങ്ങിനെ നിരന്തരം ഭജിക്കുന്ന എന്നില് പ്രസന്നനായിരിക്കു 

നനു ഭഗവാന് എന്ന് ഭകതന്നുതന്നെ അനുഭവപ്പെടും. എങ്ങിനെയെന്നാല് ഇതുവരെ മറ 
ഞ്ഞകൊണ്ടിരുന്ന സ്വരൂപബോധധവും ആനന്ദവും ബുദ്ധികൊണ്ടു കണ്ടനുഭവിക്കാനിടവരും. 

ഭഗവല്കാരുണ്യത്താല് അജ്ഞാനം നുശിച്ചതിന്െറ ലക്ഷണമതാകുന്നുവെന്നു മഹാത്മാക്ക 

ളായ അനേക മഹഷിമാര് അനുഭവസാക്ഷികളാണെന്ന വിശ്വാസം ഭകതന്മാക്ണ്ടോയിരി 
ക്കേണം. അഖണ്ഡമായ ഭഗവല്സ്വരൂപത്തെ ധ്യാനിപ്പാന് പ്രയാസമാകയാല് മന്ദാധി 

കാരികളെ അനുഗ്രഹിപ്പാന് ഭഗവാന്തന്നെ അജജ്ുനന്മുഖാന്തരം സ്വവിഭൂതികളെ അത്യ 
ല്ലമായിട്ടു വെളിപ്പെടത്തിട്ടുണ്ടു. വിസ്തരിച്ചു പറവാന് ആക്കം കഴികയില്ല. ഭഗവാന്നും സാ 

ഭധ്യമല്ല. ഭഗവാന്നെന്തുകൊണ്ടു കഴികയില്ല, ഭഗവാന് സവ്വശക്തനും സവ്യജ്ഞനുമല്ലെയോ 
എന്നു ശങ്കിക്കരുത്'. അനന്തകോടി ബ്രഷ്മാണ്ഡങ്ങളിലും ഭഗവദ്ധിഭതിയുടെ ഏകാംശം 
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വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ലോകാതീതമായിട്ടു മുക്കാലംശം പിന്നെയുമിരിക്കുന്നു, എന്നതാണ്” 
സത്യം. സത്യത്തെ ആ നിലയില് അറിയുന്നതുതന്നെയല്ലെയോ സവ്വജ്ഞതയുടെ ലക്ഷ 

ണം. അവധിയിപല്പാത്ത സ്വന്തം വിഭൂതിയെ ഭഗവാന് എങ്ങിനെ അവധിപ്പെടത്തും. ചതു 

ല്യിധസൃഷ്ടികളില് ഏതേതു വ്യക്തികളില് അധികം ജ്ഞാനം, പരാക്രമം, ബലം, തേജസ്സ് 

എന്നിവ വിളങ്ങുന്നുവോ അതെല്ലാം ഭഗവദ്വിഭതിയുടെ അംശമാണെന്നു നിശ്ചയിച്ചു മന്ദാ 
ധികാരികഠം ഭജിച്ചുകൊള്ളേണം. ഉത്തമഭജനസ്വരൂപമതല്ലെന്നും കാണേണം. സകല 

വ്യക്തികളുടേയും നിലനില്പ്പ്ിന്നു കാരണമായ ആത്മാവു ഏകനായ ഭഗവാന്തന്നെ. സ 
വ്യചരാചരങ്ങളിലും ന്ദിവ്വിശേഷമായി വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന സത്യജ്ഞാനാനന്ദസ്വജപന്ത 
ന്നെ ഭഗവാന് എന്ന ഉറപ്പോടുകൂടെ ഭജിക്കുന്നതാണുത്തമം. അഭ്യാസക്രമത്താല് ആ ഉത്തമ 
നിലയില് എത്തേണം. അതിന്നു സഹായമായിട്ടു പരിച്ഛിന്നമായി കാണപ്പെടുന്ന വ്ൃക്തി 

കളെ ഉപാസിക്കുന്നതില് തെററില്പ. ഏതുവിധത്തില് ഏതുയോനിയില്ന്നിന്നായാലും ഉത്ത 
വിക്കുന്ന സകല വിഭിന്നവ്യക്തികളുടേയും ബീജം ഭഗവാനാകുന്നുവെന്ന ജ്ഞാനത്തിന്നിള 
ക്കംവരാതെ ഭഗവാനെ ഭജിക്കേണം എന്നാണ് 10൨0൦ അദ്ധ്യായത്തിലെ ചുരുക്കമായ 

സാരാംശം. 
ശുഭമസ്ത. 

വിശ്വരൂപദശനം എന്നു പേരായ 110൦ അദ്ധ്യായത്തിലെ സാരാംശം. 

സകല വ്യക്തികളിലും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ ഉറ൨ നോക്കികാണുന്ന ഭക്ത 
ന്ന ആ അഭ്യാസമാഹാത്മൃത്താല് ഭഗവാനില്ത്തന്നെ സകല ലോകവും ഇരിക്കുന്നുവെന്നു 

പ്രത പ്യക്ഷമായറിവാനുള്ള ദിവ്യനേത്രം ഭക്തപ്രിയനും കരുണാനിധിയുമായ ഭഗവാന്െറ അ 

നുഗ്രഹഫലമായിട്ടു സിദ്ധിക്കും എന്നു തെളിയിക്കുന്നതാണ്' ഈ അദ്ധ്യായത്തിലെ സാരം. 
ഭഗവാന്െറ സ്ഥൂലരൂപമാണ്' ലോകം. നാമരൂപങ്ങളുഖിലവും ഭഗവല്സമല്ലം നിമിത്തം 

മായാമയങ്ങളും മായികഗുണപരിണാമങ്ങളുമാകുന്നു. ജഡങ്ങളായ ആ എല്ലാ വ്യക്തികളും 

ചേതനസ്വരൂപനായ ഭഗവാനില് ഇരിക്കുന്നു വെന്നുള്ള പ്രത്യക്ഷദശനം ഭക്തന്െറ സ്യ 
സംശയങ്ങളേയും തീക്കുന്നു. മായാപ്രഭാവത്തെ ലോകാനുഗ്രഹത്തിന്നായി പ്രകാശിപ്പിച്ച് 

വിരാട് സ്വരൂപനായിരിക്കുന്ന സ്ഥൂലരുപത്തെ മന്ദബുദ്ധികഠംക്കും ഉപാസിപ്പാന് സാധി 
ക്കും. ആ ഉപാസനാബലത്താല് ഗുണമയിയായ മായയെ അതിക്രമിച്ച് മായാധിനാഥനായ 

പരമേശ്വരന്െറ ഗുണാതീതമായ സച്ചിദാനുന്ദസ്വരൂപംതന്നെ എല്ലാവരിലും ആത്മാവാ 
യിട്ടു ഹൃദയാകാശത്തില് വിളങ്ങുന്നുവെന്നുള്ള സാക്ഷാത്കാരത്താല് ജീവന്മൂക്തി സുഖവും 
ശരീരാവസാനത്തില് കൈവല്യവും സിദ്ധിക്കും. സവ്യത്ര ആത്മാവായി വിളങ്ങുന്ന എന്നെ 

വരിരന്തരം ഉപാസിക്കുക എന്ന ഉപദേശം കേട്ട അജജുനന് ജഗദാകൃതിയില് സ്ഥൂലമായി 
വിളങ്ങുന്ന നിന്തിരുവടിയുടെ ആ രൂപത്തെ അതേ നിലയില് കാട്ടിത്തരുവാന് കരുണയയ 

ണ്ടാകേണം എന്നപേക്ഷിച്ചു. അതിനെ സ്ഥൂലദൃഷ്ഠികൊണ്ടു കാണ്മാന് സാധിക്കയില്ലെന്ന 
കാരണത്തതേ അജായ്കുനന്നു ടിവ്യദുഷ്യിയെ ഭഗവാന് നല്കി. അജ്ജ്യനന് ഭഗവദനുഗഹ 
ത്താല് ആ ടില്യമായ വിശ്വരൂപത്തെ കണ്ടു. കോടികോടി സൂഷ്യന് ഏകകാലത്തില് ഉദി 
ച്ചാലുണ്ടാകുന്ന തേജസ്സിനെ അതിശയിക്കുന്നവിധത്തില് പ്രഭാപുഞ്ജമായും ഭയമ്കരദംഫ്ലാടിക 

ടൂള്ള അനേക മുഖങ്ങളും ടിവ്യായുധങ്ങളാല് അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട അനേകായിരം കൈകഠം 

മുതലായ അവയവങ്ങളോടുകൂടിയതുമായ ആ ടിവ്യസ്വരൂപത്തില് ദേവന്മാര്, അസുരന്മാര്, 
മാനുഷന്മാര്, മലകഠം, നദികഠം എന്നുവേണ്ട എന്തെല്ലാം ലോകത്തില് ഉണ്ടോ അതൊ 
ക്കെയും അജജുനന് കണ്ടതിനെ ഈ അദ്ധ്യായത്തില് വിസ്തരിച്ചിട്ടുണ്ടു'. ആ സംഹാരരുദ 
മൂത്തിയില് ഭീഷ്ടദ്രോണാടികഠം മുതലായ വിരപുരുഷന്മാര് പ്രവേശിക്കുന്നതും ഓരോരുത്തരും 
കാലമുത്തിയുടെ ഭക്ഷണോച്ഛിഷ്ടമെന്നപോലെ ഭംഫ്ലൂകളിത പററികിടക്കുന്നതും ഭയജനക 

ങ്ങളായ പല കാഴ്ചകളും കണ്ടു ഭയപ്പെട്ടു വിറച്ച അജ്ജുനണ്െറ ചോദ്യത്തിന്നുത്തരമായിട്ടു 

ഭുരജ്ജനങ്ങളെ സംഹരിപ്പാന് ഭാവിക്കുന്ന കാലാത്മാവാകുന്നു ഞാനെന്നരുളിഒ ച്ചയ്യൂപ്പോഠംഅ 

ജജുനന്ചെയ്തു മഹാസാരഗഭമായ സ്ത്രതിമന്ങ്ങളാല് പ്രസന്നനായ ഭഗവാന് അര്ജജുനന്നു 
കാട്ടിക്കൊടുപ്പാ൯ സ്വീകരിച്ചതായ ആ ഭയങ്കരസ്വരൂപത്തെ ഉപസംഹരിക്കയും പൂവ്വമു 

ണ്ടായിരുന്ന സ്രമ്യരൂപത്തെ-ചതുര്ബാഹുവായ ശ്രീകൃഷ്ണൂരുപത്തെ കാട്ടിക്കൊടുക്കുകയും 



റി 

ചെയ്തു. ഇങ്ങിനെ ഭക്തന്നധീനന് ഭഗവാന്. സപ്ലേശ്വരന് സമ്മല്ലിച്ച കാഷ്്ങ്ങളെ ഓരോ 
രുത്തരെ നിമിത്തമാക്കീട്ട അവരെക്കൊണ്ടു നടത്തിക്കുന്നതു ഭഗവാന്െറ പരിപാലനലിലാ 
ശക്തിയാണെന്ന് ഭക്തുന്നു കാട്ടിക്കൊടുക്കുകയും ഭക്തന് ദിവ്യദൂഷ്ടികൊണ്ടു കാണുകയും ചെ 
യ്കൃതിനെ ഈ അധ്യായത്തില് സ്റ്റഷ്ടമാക്കിയിരിക്കുന്നു. 11_മത്തെ അധ്യായം നിരന്തരം 
പഠിക്കുന്ന ഭക്തനെ ഭൂതപ്രേതപിശാചാടിഭയങ്കരദേവതകഠംകൂടെ ഭയപ്പെടും. അശുഭങ്ങ 
ളൊന്നും അവനെ ബാധിക്കുകയില്ല. അജജുനന്ചെയ്തു സ്ത്തി 836 മുതല് 40 വരെയുള്ള 
അഞ്ചു മന്ദ്രം നിത്യവും യാത്രാസമയത്തില് വിശേഷിച്ചും കീത്തിക്കുകം സ്തൂരിക്കുക മുതലായ 
രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവട$പാസന അതീവ ശ്രേയസ്തരരമാണെന്നുള്ള പൃദ്ധാഭിപ്രായത്തെ പ്രസംഗ 
വശാല് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 

സവ്ൃതര ഭദ്രം ഭവതു. 

ഭക്തിയോഗം എന്ന 19_0ം അദ്ധ്യായത്തിലെ സാരസംഗ്രഹം. 

സഥഗുണബ്ദഫ്മോപാസകന്മാര് ഏതേതുസാധനസമ്പന്നന്മാരായിരിക്കേണം. നി ണബ്ബ 

ഫ്മോപാസകന്മാര് അവരുടെ ജ്ഞാനദാര്ഡ്യൃത്തിന്നായിട്ടു ഏതുവിധത്തില് വ്യാപരിക്കേണം 
എന്നു ബോധിപ്പിക്കുവാനാണീയദ്ധ്യായംആരംഭിക്കുന്നത്. നിഗ്ഗണബ്ബഹ്മോപഠസനംമുര്ല്പഭം 

ചിലക്കമാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ദേഹഭാവന തീരെ നശിക്കാത്തവക്കതു സാധ്യമല്ല. സാ 
ധിക്കുന്നുവെമ്കില് ഉത്തമംതന്നെ അധികംപേക്കും പ്രയാസമുള്ള മാഗ്ലമാകയാല് ബഹുജന 
്ങാം-മന്ദമധ്യമാധികാരികഠം-- അതില് ഏപ്പെടുന്നതിനേക്കാഠം നല്ലത്” സഗുണബ്ബഹ്മ 
ത്തെ ഉപാസിക്കുന്നതാണെന്നു ധരിക്കേണം. ഉപാസകന്മാര്തന്നെ അവരുടെ അധികാര 

ത്തെ അറിഞ്ഞിട്ടുവേണം ഉപാസനുയില് ഏപ്ല്െടാന്. രണ്ടിതകൂടെയും കൈവല്യം സി 

ഭ്ധിക്കും. സഗുണോപാസകന്മാര് തങ്ങളുടെ മന്റ്സ്റിനേഷം സകലവ്യാപാരങ്ങളേയും ഉപാ 
സ്യനായ ദേവനില് സമപ്ല്യിക്കേണം. ഞാന് കത്താവെന്ന ഭാവം ഉണ്ടാകരുത്. എന്െറ 
ആവശ്യത്തിന്നായിട്ടു ഞാന് കമ്മം ചെയ്യുന്നുവെന്നും വിചാദിക്കരുത്'. ഇരശ്വരനെ ആരാ 
ധിപ്പാന് മാത്രമായിരിക്കേണം എല്ലാ കമ്മങ്ങളും. അങ്ങിനെ നിര്വ്യാജമായി പ്രപ്ത്തിക്കു 
ന്നവരെ സകലസമ്മടങ്ങളില്നിന്നും കരുണാനിധിയായ ഭഗവാന് രക്ഷിക്കം. സമ്ല്ലിക്കുന്ന 
മനസ്സിനേയും നിശ്ചയിക്കുന്ന ബുദ്ധിയേയും ഭഗവാനിത്തന്നെ സ്ഥിരഒ പ്ടത്തേണം. നിര 

ന്തരാഭ്യാസംകൊണ്ടേ ഇതു സാധിക്കയുള്ളൂ. കമ്മഫലത്തില് അല്പവും ആശ വെക്കരുത്. ഭഗ 

വാനില് പൂണ്ണുവിശ്വാസം ഉള്ളവന്നുമാത്രമേ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ കമ്മം ചെയ്താനും സാ 
ധിക്കുകയുള്ള. അഭ്യാസത്തിന്നു സ്ഥിരതയും ഫലം ഉപേക്ഷിപ്പംന് ശക്തിയും ഉണ്ടാവാന് 
ഭഗവാനെത്തന്നെ പ്രാത്മിക്കുന്നവന്നതുരണ്ടും സിദ്ധിക്കും, ഇങ്ങിനെ നിരന്തരപ്രാത്ഥനയാ 
ലും കമ്മഫലത്യാഗത്താലും ബുദ്ധിക്കു ശുദ്ധി ജനിച്ചാല് നിഗ്ശണബ്ദദ്മധ്യാനത്തില് ഏപ്ലെെ 

ടേണം. അപ്പോം പരഭചതിസ്വരൂുപമായ ജ്ഞാനം അനുഭവത്തില് വരും ആ പരിശ്രമ 
ത്തില് അതിശ്രദ്ധയുണ്ടായിരിക്കേണം. പരപിഡാരൂപമായ ഹിംസാരതിയും ഇരശ്വരനില് 
പ്രേമവും ഒരു സമയത്തില് ഒരുവനില് ഇരിക്കാനവകാശമില്ല. അതിനാല് അഹിസാവ്രതം. 
എല്ലാവരിലും മിതരഭാവം, ഒു8ഖിതന്മാരില് കാരുണ്യം മുതലായ സല്ഭാവങ്ങഠം മാത്രമേ മ 

നോവാക്കമ്മങ്ങളില് ഉണ്ടാകാവു. എന്തൊന്നുവന്നാലും പോയാലും സന്തോഷസന്താപാടി 

വികാരങ്ങഠം മനസ്സിലുടിക്കരുത്'. ആക്ടം വെഡ്പയണ്ടാക്കരുത്'. ആരില്നിന്നും വെവപ്പണ്ടാ 
കയുമരുത്. ഈവിധം ദുഡവനിശ്ചയത്തോടുകൂടെ ബൃഹ്മജ്ഞാനത്തെ ഉുറപ്പിക്കേണം. സ്വ 
ത്തിലും തന്നിലും വിളങ്ങുന്ന സത്യജ്ഞാനാനന്ദരസം ഒന്നുതന്നെയെന്ന അനുഭവത്തിന്നാഗ 
ഹിക്കുകയും അതിന്െറ ലാഭമുണ്ടായാല് നശിപ്പിക്കാതെ സംരക്ഷിക്കുകയും വേണമെന്നു വി 

ചാരിക്കുന്നവന് അന്യയമായിട്ടൊന്നിനേയും കാണുന്നവനായിരിക്കുകയുമരുത്'. ഏകത്തെ ആ 

ഗ്രഹിക്കുകയും അനേകത്തെ കാണുകയും ചെയ്യുന്നതു അന്വ്യോന്യയവിരുദ്ധമാകയാല് സ്വാ 

ത്മനാ അദ്വിതീയബ്രഷ്മദദഷ്ടിയോടുകൂടെ ജീവിതത്തെ നയിക്കുന്ന ഭക്തോത്തമന്ന്' ഭഗവാ 
നും ഭഗവാന്നു ആ ഭക്തനും അതിപ്രിയന്മാരാകുന്നു. ഭക്തന് ഭഗവാനിലും ഭഗവാന് ഭക്ത 
വിലും ഒരേ ഒരു സ്വരൂപമായിരിക്കുന്നതിനാല് ഭക്തിയോഗം കൈവല്യൃപ്രദം എന്നതിനെ 
ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 

ശുഭമസ്ത. 



വി 

ക്ഷേത്രക്ഷേത്രജ്ഞവിഭാഗയോഗംഎന്ന!. 8_ഠമദ്ധ്യായത്തിലെ സാരസംഗ്രഹം. 

ചിത്തശുദ്ധിക്കായിട്ടു' മന്മാതിമന്ദാധികാരികളും പരിശ്രമിക്കേണമെന്ന കാരുണ്യ 
ത്താല് അവര് ശീലിക്കേണ്ടുന്ന മാഗ്ശത്തെ 19_ഠംഅഭ്ധ്യായത്തില് സ്തൃഷ്ടമാക്കിയശേഷം ശു 

ഭ്ധചിത്തന്മാര് ബൃഹ്മാത്മൈകൃജ്ഞാനുസാക്ഷാല്കാരം സിദ്ധിപ്പാന് മനുനും ശീലിക്കേണം. 
അതിന്നുള്ള വഴികളെ 130൦ അദ്ധ്യായത്തില് വിവരിക്കുന്നു. പാലും വെള്ളവുമെന്നപോലെ 
സത്ൃചിദുപാനുന്ദാത്മകമായ ആത്മാവും അന്ൃതജഡദഃഖാത്മകമായ ദേഹേന്റിയമനോബു 

ഭധ്യാടികളും കൂടിക്കലന്നിരിക്കുന്നു. ഒന്നു ജഡം മറെറാന്നു ചേതനം. ഒന്ന്'_ദേഹാടിപരി 
ച്ഛ്ിന്നം. മറെറാന്ന് _ആത്താവ്വ്' അപരിച്ഛിന്നം. ദേഹാദി സത്വസംഘാതം കാണപ്പെടു 

വാന് യോഗ്യമായ ജഡപദാത്ഥം. ആത്മാവു” ആ സംഘ്വാതത്തെയും അതിന്െറ ചലനാ 

ദിസകല പല്യാപാരങ്ങളേയും കാണുന്നവന്. കാണുന്ന ആത്മാവ്" അതിസ്മമ്ഷ്മം. അതു 

കൊണ്ടു നേത്രാദികളായ ഇന്തിയങ്ങംക്ക്” വിഷയമല്ല. കാണുന്നവന് കാണപ്പെടുന്ന പദാ 
ത്ഥങ്ങളില് സംബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നപനല്ല എന്നതു പ്രതൃക്ഷപ്രമാണസിദ്ധംതന്നെ. എ, 
തൊരു ജഡപടാത്ഥത്തെ ഏതൊരു ചേതനം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നുവോ ആ ചൈതന്യം സ്വ 
യം പ്രകാശസ്വരൂപം. ആ സത്ൃപ്രകാശത്തെ കാണ്മാന് അന്യപ്രകാശം ആവശ്യമില്ല, 

ജഡവസ്ത്ക്കളെ പ്രകാശിപ്പിച്ചും സ്വയംപ്രകാശിച്ചുംകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൂയ്യാഗ്നിതേജസ്സുകളെ 
ന്നപോലെ ആത്മാവ് ശരിര്രേദ്രിയാടിസംഘാതത്തെ പ്രമാശിപ്പിച്ചും സ്വയംപ്രകാശിച്ചം 
കൊണ്ടു" ജാഗ്രത്ത് സ്വപ്ലംസുഷുഫ്നിയെന്ന മൂന്നവസ്ഥകളേയും അതിക്രമിച്ചുകൊണ്ടു ദേഹേ 
്രിയാടികളില് ഉഠംപ്പൌടാതെ ഇരിക്കുന്നു എന്നു ശുദ്ധബുദ്ധിപ്ത്തികൊണ്ടെ കണ്ടറിയേണം, 

കാമാടിദോഷദുഷ്ടബുദ്ധിക്കു ആത്മാവു വിഷയമല്ല എമ്മിലും ആ വക ദോഷങ്ങളാകുന്ന ച 
ളികഠം ബുദ്ധിയില്നിന്നു നീങ്ങുമ്പോഠം ശുദ്ധയായ ആ ബുദ്ധിയില് പ്രതിഫലിക്കുന്ന സത്യ 
ജ്ഞാനാനന്ദം ബുഭ്ധികൊണ്ടുതന്നെ അനുഭവിച്ചറിയും. ആ അറിവ് ബുദ്ധിധമ്മമല്പ. ആത്മ 
സ്വരൂപംതന്നെയാകുന്നു. അതുപോലെതന്നെ അപ്പ്യോഠം അനുഭവപ്പെടുന്ന ആനന്ദം. ഇ 

തരവിഷയസംബന്ധത്തില്നിന്നനുഭവപ്പെടുന്ന ക്ഷ്യദ്രാനുന്ദവുമല്ല. ആത്മസ്വരൂപാനന്ദം 

തന്നെ. ജങ്ങിനെ വിചാരശക്തിയാല് ദേഹേവ്വിയാദികളില്നിന്നു ആത്മാവിനെ ശുദ്ധ 
ബുദ്ധിപ്പത്തികൊണ്ടു വേര്തിരിച്ചറിവാനാവശ്യമായ സകല സംഗതികളേയും 18_ംഅഭധ്യാ 
യത്തിര് സ്തൃഷ്ടുമാക്കീട്ടുണ്ടു. ലോകത്തിലുള്ള സകല നുശ്വരവസ്തരക്കളും ഇരശ്വരശക്തി 

യായ മായയില്നിന്നുണ്ടായ ശബ്ദുസ്റശാദിമഹാഭതങ്ങളുടെ അന്യ്യോന്യ്യസമ്മേജനത്തില് 
ന്രിന്നുണ്ടായിരിക്കുന്നു. അതിനാല് ഭൌതികങ്ങളെന്ന വകുപ്റ്റില് ഉഠംപ്പെടം. ഉണ്ടായവ 
യെല്ലാം നശിക്കും. അതിനാല് ഭൌതികമായ ലോകങ്ങളും അവയിലെ ദേവമനുഷ്യാടി 
സവ്ൃജാതില്യക്തികളും നശിക്കും. ആ നുശ്വരവഗ്ലങ്ങളെ ക്ഷരമെന്നു പറയുന്നു. അവയുടെ 

നിലന്ില്ലിന്നും വ്യാപാരങ്ങംക്കും താങ്ങലായും സഹായമായും തരിക്കുന്ന ചൈതന്യം ഉ. 
ണ്ടായ ഒന്നല്ല എന്നും ഉള്ളതാണ്”. അതിനാല് അതിന്നു നാശമില്ല. അതിനെ അക്ഷരം 
എന്നു പറയുന്നു. ഓരോ വ്യക്തിയുടേയും ആശ്രയമായിരിക്കുന്നതും വൃയക്തിനാശത്തില് ൯൩ 

ശിക്കാത്തതും വൃക്തിഗതവികാരങ്ങളുടെ സ്റ്റശംപോലുമില്ലാത്തതും സകല വികാരങ്ങളുടെ 

സാക്ഷിയും ഉദാസീനവുമായ ആ ചൈതന്മൃത്തിന്നു കൂടസ്ഥം എന്നു പേര്, ഇങ്ങിനെ സ 
കലപ്യക്തികളെ പ്രകാശിപ്പിച്ചും സവ്ൃതരനിറഞ്ഞം നീവ്ധികാരവും മായാകാഷ്യുങ്ങളില് ഉം 
പ്പടാതേയും ഇരിക്കുന്ന മഹാചൈതനു ൃത്തിന്നു നാമരൂപങ്ങളൊന്നുമില്ല. എമ്മിലും ആപ 

തരമതത്വത്തെ അറിഞ്ഞ ജുഷീശ്വരന്മാര് അതിനെ ബ്രഹ്മം എന്ന ശബ്ദത്താല് നിര്ദ്ദേശി 

ക്കുന്നു. അതു പരിപൂണ്ണുസത്യജ്ഞാനാനന്ദസ്വരുപമാകുന്നു. വ്ൃക്തിഗതമായ കൂടസ്ഥ 
ചൈതന്യവും സത്യജ്ഞാനാനുന്ദസ്വരൂപംതന്നെ. ആകയാല് രണ്ടും രണ്ടല്ല ഒന്നുതന്നെ 
വ്ൃക്തിയാകുന്ന ഉപാധിക്കാശ്രയം കൂടസ്ഥം. സമഷ്ടിയാകുന്ന ഉപാധിക്കാശ്രയം ബ്രഹ്മം. 
ഉപാധികഠം എല്ലാം നശ്വരം. ചൈതമ്പ്യം നാശാതീതം അക്ഷരം. ഇങ്ങിനെ അക്ഷര 

ബ്രഹ്മത്തെ ക്ഷരങ്ങളായ ശരീരാടികളില്നിന്നു വേര്തിരിച്ചറിഞ്ഞവന് ക്ഷരാതീതനും അ 
ക്ഷരസ്വരൂപനുമായ ബ്രഹ്മമായിതന്നെ ഇരിക്കുന്നു. ശരീരം നശിക്കുന്നതുവരെ ജീവനു 
ക്തിസുഖത്തേയും അനന്തരം കൈവല്യത്തേയും അടയുന്നു. ഈ സ്ഥിരപദപ്രാഫ്സിക്കാവശ്യ 
മായ എല്ലാ സംഗതികളേയഷും വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ അദ്ധ്യായം ജഞാനയോഗസ്വര്യ 



വി 

പത്തെ പ്രതിപാടിക്കുന്ന പ്രധാനമായ ഒന്നാകയാല് ഇതിനെ അനുസരിച്ചു ശ്രവണമനനാ 
ദ്ൃനുഷ്ലാനത്താല് സദ്യോമുക്തിയെ പ്രാപിക്കാം എന്നാണിതിലെ സാരാംശം. 

ശുഭമസ്ത. 

ഗുണത്രയവിഭാഗയോഗം എന്ന 14_ഠമധ്യഠായത്തിലെ സാരാംശം. 

ജഡവും ക്ഷരവും ആയ ശരീരേന്ിയാടികഠംക്കു സുഖടുഃഖത്തിന്നവകാശമില്ല. സി 
തൃജ്ഞാനാനന്ദം സ്വരൂപമായിരിക്കുന്ന ആത്മാവിന്നു ലോകവ്യവഹാരമോ തജ്ജന്യസുഖ 

൭2ഖാദികളൊ ഉണ്ടാകയുമില്പ. അനുഭവത്തില് സകല ജനങ്ങളും സുഖഭ£ഖാദികളില് അക 
പ്പെടടുകൊണ്ടു തലയില് കൈവെച്ചു ന്ദിരന്തരം നിലവിളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നതിനന്നു 

കാരണം എന്താകുന്നുവെന്ന ആക്ഷേപത്തിന്നു സമാധാനമായിട്ടു “കാരണം ഗുണസംഗഃ?” 

എന്ന്" ചുരുക്കമായിട്ടു 18_0൦ അധ്യായത്തില് പറഞ്ഞതിനെ വിസ്തൂരിക്കുവാനാണ്" ഈ അ 
ധ്യായത്തിത് ഭഗവാന് ഭാവിക്കുന്നത്. പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങഠം ഓരോന്നിന്െറ പ്രത്യേക 
സ്വരൂപവും ധമ്മവും. അന്യോന്യം കൂടിച്ചേരുമ്പോളൂള്ള മിശ്രപ്രകൃതി. ജീവന്നു ഈ ഗുണങ്ങ 
ളോഴടുള്ള സംബന്ധംനിമിത്തം അനുഭവിക്കേണ്ടിവരുന്ന സുഖഭ£ഖാദ്യവസ്ഥാവിശേഷങ്ങഠ. 
ഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കാനുള്ള ഉപായം. അങ്ങിനെ അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനിയുടെ 
ലക്ഷണം എന്നിവയെല്ലാം ഈ അധ, ്യായത്തില് സ്തൃഷ്ടമാക്കീട്ടുണ്ടു . കപ്പലില് ഇരുന്നു യാതു 

ചെയ്യുന്നവന് ഇളകാതിരിക്കുന്നുവെന്നും തീരത്തിലുള്ള വൃക്ഷാദിസ്ഥാവരങ്ങഠം സഞ്ചരിക്കു 

ന്നുവെന്നും തെററായിട്ടു വിചാരിക്കുന്നതുപോലെ ഗുണമയിയായ പ്രകൃതി ആത്മസാന്നിധ്യം 
നിമിത്തം നടത്തുന്ന സകല വ്യാപാരങ്ങളും താന് നടത്തുന്നു. അതുന്മിത്തം സുഖഭുഃഖാടി 
കളനുഭവിക്കുന്നുവെന്നും ഗുണസംഗംസിമിത്തം അഭിമാനിക്കുന്നതാണ്' ജീവിത$2ഖകാരണം. 

പ്രകൃതിയെ ജയിക്കാതെ ഈ ബന്ധം നശിക്കുകയില്ല. ജനിക്കുന്ന എല്ലാവക്കും പ്രകൃതിബ 
ന്ധമുണ്ടു. പ്രകൃതിയുടെയും നാഥനായ സര്വ്വേശ്വരനെ സേവിക്കുന്നവക്കു ഇരശ്വരാനുഗമ 
ഹത്താല് പ്രകൃതിയെ അതിക്രമിക്കാന് കഴിയും. അപ്പ്യോഠം ജീവന്ന്' തന്െറ യഥാത്ഥസ്വരു 
പബോധമുണ്ടാകം, എന്നാണ്” 14 _0ംഅധ്യായത്തിലെ സാരാംശം. സത്വം രജസ്സ്, തമസ്സ് 
എന്ന മൂന്നു ഗുണങ്ങളുടെ സമ്മേളനംനിമിത്തമാണ്' വിഭിന്നസ്വഭാവമുള്ള പല വ്യക്തികളും 
ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്'. സത്വഗുണം മോക്ഷമാഗ്ലത്തില് പ്പവ്ൃത്തിക്കുകാരണമാകയാത അതി 
നെ ആശ്രയിച്ച് ബന്ധമുക്തനാകാം. പക്ഷേ അതും അതിന്െറ സ്വന്തം സ്വഭാവത്താല് 
സുഖാസക്തിയെ ജനിപ്പിച്ചു” ജീവനെ ബന്ധിക്കും. അതിനെ സ്വജ്ഞാനശക്തിയാല് ജീ 
വന് ജയിക്കുകതന്നെ വേണം. രജസ്സ് പുനര്ജന്മകാരണമായ പുണ്യപാപാടികമ്മങ്ങളെ ഉ 

ണ്രാക്കും. അതിനെ തീരെ വര്ജിക്കേണം. തമസ്സ് നിദാലസ്യാടിദോഷങ്ങളെ ജനിപ്പിച്ച്! 
അധഃപതിപ്പിക്കും. അതിനാല് അതിനെ അടുക്കാനനുവടിക്കരുത്. തമസ്സിനെ രജസ്സുകൊ 
ണ്ടും രജസ്സിനെ സത്വംകൊണ്ടും സത്വത്തെ ഈശ്വരാനുഗ്രഹപ്പാഫ്ഠികൊണ്ടും ജയിക്കേണം. 
എന്നാല് ബന്ധമുക്തനായി നിത്യാനന്ദം അനുഭവിക്കാം. ഗുണവികൃതികളെ അവരവരുടെ 
സ്വഭാവനിരീക്ഷണസാമത്ല്യത്താല് അറിവാന്വേണ്ടീട്ടു ഓരോ ഗുണങ്ങളുടെ പ്രത്യേകസ്വ 
ഭാവത്തെയും സന്മിശ്രാവസ്ഥയില് ഉയന്ന സ്ഥാനത്തിലിരിക്കുന്ന ഗുണത്തിന്െറ സ്വഭാവ 

ത്തെയും വേര്തിരിച്ചു കാണിച്ചുതന്നിരിക്കുന്നതിനെറ ഗുണം ഭകതന്മാരനുഭവിപ്പാന് മനസ്സി 
'അത്തേണം. സകലവിധ സന്മാഗ്ലൂഭമ്മാഗ്ലുപ്രവൃത്തികളും ഗുണസംഗംനിമിത്തമുണ്ടാകുന്നതല്ലാ 

തെ ആത്മാവിന്നു പുണ്യപാപകമ്മകത്തൃതവമോ തല്ഫലഭോക്തൃത്വമോ ഒന്നുമില്ല. എന്ന 
റിഘുന്നവന് മുക്തന്. അല്ലാത്തവന് ഗുണബദ്ധന്. ആത്മാവു” എന്നും മുക്തന്. ജിവന് ആ 

ത്മാവായിത്തന്നെയിരിക്കേ അനാദ്യവിദ്യാബന്ധംനിമിത്തം ഗുണകൃതകമ്മങ്ങളില് അഭിമാ 

നിച്ചതിനാല് ബദ്ധന് മുക്തന് എന്ന നിലയില്അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ബന്ധവും മുക്തിയും അ 
ജ്ഞാനത്താല് കല്ലിതം. ഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനി വഡിത്യമുക്തനാകയാല് 
പ്രകൃതികായ്യങ്ങളില്നിന്നു വേദിട്ടവനായിട്ടുതന്നെ ഇരിക്കുന്നു. അവരവരുടെ ഗുണപ്രകൃതിക 
ജെ സ്ൃക്ഷ്മവിരിക്ഷണത്താല് അറിഞ്ഞ്” അവയെ അതിക്രമിപ്പാന് വേണ്ടുന്ന വഴികളെ കാ 
ട്ടിത്തന്നിരിക്കുന്ന പരമഗുരുവായ പാത്ഥസാരഥിയില് പരമപ്പേമത്തോടുകൂടെ ഗുണപ്രകൃതി 
മോക്ഷം സാധിപ്പിക്കേണമേ എന്ന പ്രാത്ഥനയോടുകൂടെ നിതൃപരിശ്രമം ചെയ്യുന്നവക്കു 
ഭഗവദനുഗ്രഹത്താല് ബന്ധനിപ്പത്തിയും അന്തേമുക്തിയും സിഖിക്കും. 

സപ്ത മംഗളുമസ്ത്ു. 



ലിയ 

പുരുഷോത്തമയോഗം എന്ന 15൨൦ അദ്ധ്യായത്തിലെ സാരം. 

സവ്യ്യാധിഷ്ഠാനമായ ബ്രഹ്മത്തെ നിരന്തരം ധ്യാവിക്കുന്നവക്കുമാത്രമേ ത്രിഗുണങ്ങ 
ജെ അതിക്രമിക്കുവാന് കഴികയുള്ളവെന്നാണ്' 140൦ അദ്ധ്യായത്തിന്െറ അവസാനത്തില് 
ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്'. ആ പരബ്ഹ്മത്തിന്െറ ലക്ഷണം സപ്വാധിഷ്ണാനുത്വം അതറിഞ്ഞ 
വരുടെ ലക്ഷണം എന്നീ സംഗതികളെ 150൦ അഭ്ധ്യായത്തില് സ്ത്റഷ്ഠമാക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ 

18 അദ്ധ്യായങ്ങളില് ബഹുവിധത്തില് പറഞ്ഞ തത്വങ്ങളുടെയെല്ലാം സാരാംശം ഇതിലട 
ഞ്ങീട്ടുള്ളതുകൊണ്ടു അതിപ്രധാനമായ അദ്ധ്യായമാണിത്. പ്രത്യക്ഷത്തില് കാണപ്പെടുന്ന ഭൂ 
ലോകം അതിലുള്ള ചരാചരാത്മകമായ സകല ല്യക്തികഠം പുരാണാദികഠം, വേദങ്ങം മുത 

ലായ ശാസ്ത്രങ്ങളില്ഡിന്നു കേട്ടറിയുന്ന സ്വഗ്ലാടിലോകങ്ങഠം എസിവ സമസ്തവും അടങ്ങി 

ടുള്ള സത്യലോകപയ്യുന്തമുള്ള ബ്രഹ്മാണ്ഡം അതിസ്മൂക്ഷുവും അൃശ്യവും ആദ്യന്തരഹിതവുമാ 

യ ബ്രഹ്മം മാത്രമാകുന്നു. അതില്നിന്നന്യമായിട്ടണുമാത്ൂവും ഉണ്ടൊയിട്ടില്ല. നിലയില്ല 
ന്നില്പം നശിക്കുന്നില്ല. ഉണ്ടായി, നിലനിന്നു, നശിക്കുന്നതു ദിവസംപ്രതി പ്രത്യക്തസിദ്ധ 
മായിരിക്കേ ഇല്ലെന്നവരുന്നതെങ്ങിനെയെന്നുള്ള സംശയത്തെ മൂലച്ഛോദം ചെയ്യുവാന് ,സ 

മത്ഥമായ വിവേകസഹിതമായ വൈരാഗ്യമാകുന്ന ശ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം. വൈരാഗ്യ 

മുണ്ടാകേണമെങ്കില് രാഗാസ്റ്റരഭമായ വസ്ത്ര സുസ്ഥിരമല്ലം നശ്വരമാണ് എന്നു ബുദ്ധവഷൊണ്ടെ 
റദിയേണം. നശിക്കുന്നവതന്നെ കാണപ്പെടുന്നതെല്ലാം എന്ന് പ്രതൃക്ഷാനുമാനശാബ്ദപ്രമാ 

ണങ്ങളാല് സ്ഥാപിതമായിരിക്കുന്നു. വശിക്കുന്നുവെങ്കിലും പിന്നെ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്നില്ല. 
അപ്പ്യോഠം എല്ലാററിന്നുംകൂടി ഒരേ ഒരു ബീജമുണ്ട്. അത് സ്ൃക്ഷ്ൂത്തില്വെപ്പു്' അതിസ്ക്ഷ്ടൂ 
വും മഹത്തിത്വെച്ചു' അതിമഹത്തുമാകുന്നു. ബ്രഹ്മമെന്നതിന്നു പേര്. അതൊന്നുമാതും സ 
ത്യം. ആ സത്യവസ്ത്വിനെ അദിയുന്നതോടുകൂടെ അതുവരെ കണ്ട വസ്തക്കളൊന്നുംതന്നെയു 

ഒരായിരുന്നില്ല എന്നനുഭവപ്പെടം. കയറാണെന്നറിയുന്നതുവരെ അതാകുന്ന അധിഷ്ണാനത്തി 
ത അജ്ഞാനത്താല് കല്ലിക്കപ്പെട്ട സ്യം, ആ കയറിനെ സംശയരഹിതമായറിഞ്ഞപ്പോഠം 

എങ്ങിനെ ഇല്ലാതാകയന്നു കരുതുന്നുവോ അതുപോലെയാണ്” ലോകം ഉണ്ടായി ഇല്ലാതെയാ 
യി എന്നുള്ള വ്യവഹാരം അന്ധപരമ്പരയാ പ്രവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ദൃഷ്ടാന്തം; -- 

നില്ലയന്ന ആല്പ്ൃക്ഷത്തെ നോക്കുക. എതര വലുതായിരിക്കുന്നു. അതെന്നെന്നു ഇങ്ങിനെ 

വില്ല്യമോ? ഒരു കൊടുങ്കാറവ വീശുകയോ കാട്ടുതീ വ്യാപിക്കുകയോ ഇടിത്തീവിഴുകയോ ഇ 
ങ്ങിനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഗതിയുണ്ടായാല് പെട്ടെന്നു നശിക്കും. എന്നാല് പിന്നെയും 

ഉണ്ടാകും. എന്തുകൊണ്ടു ബിജം നശിച്ചിട്ടില്ല അദ പ്യാഠം ബീജത്തിനെറ അന്തഭാഗത്തുമ്ള 
ശക്തിയുടെ വികാസം മാത്രമാണ് പൃക്ഷരൂപേണ കാണപ്പെട്ടത്. വൃക്ഷം നശലരവും ബി 
ജം ശാശ്വതവും എന്നതു സ്പഷ്യംതന്നെ. അതുപോലെ ബ്ബഹ്മാണ്ഡമാകുന്ന മഹാപ്പക്ഷം [1] 

ശ്വരം, അതിന്െറ ബീജമായ ബ്രഹ്മം സ്ഥിരം. അതില് അനന്തശക്തി। ലയിച്ചിരിക്കുന്നു. 
ആ ശക്തിയാകുട്ടെ അഭ്രശക്തി ബീജത്തിലെന്നപോലെ ബ്ൃഹ്മത്തിലിരിക്കുന്നു. ബീജത്തി 

ല്നിന്നു ഭിന്നമല്ല വൃക്ഷം. വൃക്ഷത്തില് കാണപ്പെടുന്ന ഇലകഠം പുഷ്ണുങ്ങാഠം ഫലങ്ങാം ശാ 

ഖോപശാഖകഠം എല്ലാം ബീജാന്തര്ഗ്ഗുതം. ബിജഭിന്നമായിട്ടൊന്നുമില്ല. അതുപോലെ ബല 
മൊണ്ഡരുപമായി കാണപ്പെടുന്ന മഹാപ്പക്ഷം ബ്രഹ്മത്തില് ലയിച്ചിരിക്കുന്ന ശക്തിയുടെ 

വികാസം മാതരമാകയാല് ബ്ൃഹ്മാഭിന്നം എന്നു കണ്ടുകൊള്ളേണം. പുഷ്യഫലാദികഠം ൯നശ്വ 
രങ്ങളാകയാല് അവയില് പററിയിരിക്കുന്ന രാഗവൃത്തിയെ വിവേകത്താല് വനശിപ്പിക്കേ 

ണം. ആ രാഗം നിശ്ശേഷം നീങ്ങിയെങ്കില് അതിനെ തീവ്വവൈരാഗ്യമെന്നും മധ്യമമന്ദരീ 
തിയില് രാഗം നുശിച്ചുകൊണ്ടുവരുന്നുവെങ്കില് മന്ദമധ്യമവൈരാഗ്യമെന്നും പറയുന. ബ്ബ 

ഹമെലോകപയ്യുന്തമുള്ള സകല ഭോഗങ്ങളേയും നശിക്കുന്നവയെന്നറിഞ്ഞിട്ടു അഖിലബിജമാ 

യ സത്യജ്ഞാനാനുന്ദഘനുമായ ബ്രഹ്മത്തില് മനസ്സിനെ സ്വിരപ്പെടുത്തുവാന് സാധിക്കേ 
ണും. അതിന്നായിട്ടു ആത്മമൂലമായ ബ്രഹ്മത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കീട്ടു മറെറാന്നിന്നും തടുത്തുസി 

ത്തുവാന് സാധിക്കാത്ത വൈരാഗ്യശക്തിയോടുകൂടെ തടഞ്ഞുവീഴാതെ കുതിച്ചുപായുവാ൯ 

കഴിവുള്ള വിവേകി പരമലക്ഷ്യത്തില് ചെന്നുചേരും. നുടികഠം സ്വോല്ലത്തിസ്ഥാനുമായ 
സമുദ്രത്തില് ചേന്നു നിലയഷ്യചുന്നതുപോലെ ബ്രഹ്മത്തില് ഏകീിഭുതമായ ജീവന് അജ്ഞാനജ 

നമായ ജന്മമരണപ്രവാഹത്തില്സിന്ന നിര്മ്മുകതനായിട്ടു ബ്രഷ്മാനന്ദസ്വരൂപമായിത്ത 
ന്നെ ഭവിക്കും. ക്ഷരങ്ങളായ ശരീരാടികള്ളെയും അക്ഷരമായ കൂടസ്ഥനേയും അതിക്രമിച്ചു 



ടി 

രിക്കുന്ന ഈ സത വസ്തുവിനെ ശാസ്ത്രത്തില് പുരുഷോത്തമന് എന്നു പറയുന്നു. ജീവത്വവും 
കൂടസ്ഥത്വവും അതിക്രമിച്ചിട്ടു പുരുഷോത്തമത്വം സിദ്ധിക്കുമ്പോഠം ജന്മം സഫലമാകുന്നു. 

അതിന്നു മതിയായ ഉപദേശം ഈ 150൦ അദ്ധ്യായത്തില് ഭഗവാന് നല്കിയിരിക്കുന്നു. 

ശുഭമസ്ത. 

ദൈവാസരസമ്പദ്പിഭാഗയോഗം എന്ന 16_ഠം അഭ്ധ്യായത്തിലെ സാരം. 

സമസ്തബ്ബഷ്മാണ്ഡമൂലമായ ബ്രഹ്മത്തില് നിഷ്കയുള്ള ജ്ഞാനി കൈവല്യപ്പാഫ്മിക്ക 
ഹന് എന്ന് 15_0൦ംഅഭ്ധ്യായത്തില് പ്രതിപാടിച്ചു. ആ മഹനീയനിഷ്ക സിദ്ധിക്കേണമെ 

ങ്കില് മായാവിലാസമായി വിളങ്ങുന്ന ലോകത്തീല് സത്ൃത്വബുദ്ധിരൂുപമായ മോഹം ഭാ 

ന്തിജ്ഞാനം ഉണ്ടാകാതിരിക്കേണം. അതിന്നനുകൂലമായ ദൈവീസമ്പത്തിനെ സമാശ്രയി 
ക്കേണം എന്നു ധരിപ്പിക്കുവാന് ദൈവീ, ആസുരീ എന്ന രണ്ടുവിധ സമ്പത്തുകളുടെ സ്വ 

രൂപങ്ങളെ ഈ അദ്ധ്യായത്തില് പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. അനാദിയായ ജന്മബന്ധത്തില് അക 
പ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ജീവന് അതീതജന്മങ്ങളില്ചെയ്ത, പുണ്യപാപകമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായ വാസ 
നാമയമാണ് സൂക്ഷ്മശരീരം. സ്ധൂലശരീരം അപ്രധാനം. സൃൂക്ഷശരീരം മനസ്സ്, ബുദ്ധിം 

സ്പ 

അഹമ്മാരം എന്നിവ_ജീവന്െറ പ്രധാനോപാധിയാകുന്നു. അതില് അനേകവിധവാസനു 

കഠം കിടപ്പണ്ട്. ആ വാസവകളാണ്' ജീവന്നുള്ള ജന്മസിദ്ധമായ സ്വത്തു്. ബാഹൃങ്ങ 
ളായ ധനാദ്യുപകരണങ്ങം ഒന്നും ജീവന്െറ ജന്മജരാമരണാടിടു$ഖപരമ്പരകളെ തീത്തു 

സുഖിപ്പിക്കുവാ൯ സമത്ഥമല്പ. ജനിക്കുമ്പോഠംതന്നെയുള്ള ആ വാസനകഠം അനേകതര 
ത്തിലുള്ളവയാണ്' എങ്കിലും അവയെ രണ്മായിട്ടു തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ടുഃഖന്ിപൃത്തിക്കു 
പകരിക്കുന്ന വാസനകളെ ദൈവീസമ്പത്തെന്നും ഒഃഖപരമ്പരകഠംക്കുതന്നെ ഇടവരുത്തുന്ന 

വാസനകളെ ആസുരീസമ്പത്തെന്നും അവക്കുപേര്. ജന്മനാദേവന്. ജന്മനാ അസുരന് എ 

ന്ന രണ്ടുതരക്കാര് ലോകത്തിലുണ്ട്”. ജന്മനാ ഭേവനായിരിക്കുന്നവന്ന്* സ്വാഭാവികമായിട്ടു 

തന്നെ തനിക്കും ലോകത്തിന്നും ഹിതവും ശ്രേയസ്കരവുമായ അഹിംസാ, സത്യനിഷ്ഠ, അന്ത 

രംഗശുദ്ധി, മനശ്ശാന്തി മുതലായ സല്ഗുണങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും. ശാസ്ത്രാഭ്യാസം, സജ്ജന 
സംസഗ്ലൂം, ഈശ്വരഭക്തി മുതലായ നല്ല കാഷ്യങ്ങളില് ഏപ്പെടുന്നതു മാതമേ ആ ജീവന്നു 

സുഖകരമായി തോന്നുകയുള്ളൂ. അതില്ഡിന്നു ചലിക്കാതെയിരിപ്പാനും ക്രമേണ അഭ്യാസ 

ബലത്താല് സുഖസ്വരൂപമായിരിക്കുന്ന സ്വാത്മാവില്തന്നെ രമിപ്പ്ാനും മായാമയങ്ങ 
ളായ ലൌകികഭോഗപദാത്ഥങ്ങക്ില് രമണീയത്വബുദ്ധിയുടിക്കാതിരിപ്പാനും നമ്മെ പര। 

്രമിക്കേണം. പരിത3സ്ഥിതികഠം അതിന്നു സഹായിക്കുന്നില്ലെന്നു കണ്ടാല് അവയെ 
യെല്ലാം തൃണവല്പരിതൃജിപ്പാന് സമത്ഥമായ സത്ൃനിരീക്ഷണം ഉണ്ടായിരിക്കേണം. 

എന്നാല് ആ ജീവന് അന്തെ കൈവല്യപ്രാഫ്മരിക്കഹനാചം. അശുഭകേമ്മവാസനകഷില്_ 

അതോടുചേന്നിരിക്കുന്ന സൂക്ഷ്മോപാധിയില്_അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ജീവന്നു സ്വദേഹാടി 

മാ൯---ഞാന് ബ്രാഹ്മണന് ക്ഷത്രിയന് എന്നിത്യാദി ദുരഭിമാനം, പണക്കാരന്, പണ്ഡി 
തന്, കലീനന്, ശ്രേഷ്ഠന് എന്നിത്യാദി വിചാരം മഹാന്മാര്. ഗുരുഭൂതന്മാര്, ഇയശ്വരന്ം 
എന്നിങ്ങിനെയുള്ള പൂജ സ്ഥാനങ്ങളില് ബഹുമാനമില്ലായ്മ മുതലായ ദോഷങ്ങാം ജന്മസി 

ദ്ധങ്ങളായിരിക്കും. ഈ ദോഷവ്ൃത്തിക ളെ അനുസരിച്ചുതന്നെ ജീവിതം നയിക്കുന്നവര് 

ലോകോപദ്ദവകാരികളും അവരതെതന്നെ അധഃപരിപ്പിക്കുന്നവരുമായിട്ടു മാനുഷശരീരപ്പാ 

ഫ്ലിക്കുപോലും അര്ഹന്മാരല്ലാതെ സ്ഥാവരാന്തം അധഃപതിക്കും. സൃഷ്ടിയില് ഈ രണ്ടു 

തരക്കാര് സ്വതേ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. കമ്മഫലദാതാവായ സവ്വേശ്വരന് ആ രണ്ടുത 

രക്കാക്കം സമുചിതമായ സല്പദവിയേയും അധോഗതിയേയും നല്കും. സ്വദോഷങ്ങളമെ 

പരിഹരിപ്പാന് പ്രയത്തിക്കുന്നവക്ക സ്വപ്രയത്തത്താല് സദ്വാസനകമെ വഭ്ധിപ്പിക്കുവാനും 

സാധിക്കും പുരുഷന് വാസനുകാംക്കധീനനായിരിക്കാതെ അവയെ നിയന്തരിപ്പാന് സമ 
ത്ഥനായിവരേണം. ആസുരീസമ്പത്തിന്െറ മൂത്തികളായ മൂന്നു ദേവതകഠം. കാമം. ക്രോ 
ധം ലോഭം എന്നിവയാണ്. ഈ ദോഷങ്ങളെ സജ്ജനസംസ്ഗ്ലും സച്ഛൂസ്ത്രാഭ്യാസം 
ഇരശ്വരഭക്തി എന്നിവയുടെ സഹായത്തെ ബലമായാശ്രയിച്ചു ജീവിതത്തെ പരിശുദ്ധമാ 
ക്കുവാന് മനുഷ്യത്വം സിദ്ധിച്ച ഏതൊരുവന്നും സാധിക്കാവുന്നതുതന്നെ. ഉല്ഗതിക്കാഗ 

ഹിക്കുന്നവര് ഭഗവാന്െറ ഈ തുപദേശത്തെ മുവകെദ്ര ിടിക്കേണ്ടതാവശ്യം. വാസനുകാംക്ക 



ലേയി 

ധീന൯നാകാതെ അവയുടെ ഗുണദോഷങ്ങളെ പരിശോധിക്കേണ്ടതാവശ്യം. അങ്ങിനെയ 
ല്ലാതെ പ്രകൃതിക്കുനുസരിച്ചുതന്നെ വ്യാപരിക്കുന്ന മനുഷ്യന്നും വിശേഷവിചാരശകരിയി 
ല്ലാത്ത മൃഗാടികഠംക്കും തമ്മില് ആകൃതികൊണ്ടു മാതമല്ലാതെ പ്രകൃതികൊണ്ടു വൃത്യാസം 
ലേശല്പമില്ല. പ്രകൃതി ജയംസിദ്ധിച്പാല് പരമപുരുഷനോട ചേന്നുസുഖരൂപനായിരിപ്പാന് 
ജീവന്നു സാധിക്കും. വിശിനിഷേധരൂപത്തില് കാണപ്പെടുന്ന ശാസ്ത്രറുവാക്യങ്ങളെ അതി 
ക്രമിക്കാതെ ജീവ്വിതം നയിക്കേണം എന്നാണ്” 160൦ അദ്ധ്യായസാരാംശം. 

ശുഭം ഭൂയാത്. 

ഗുണത്രയവിഭാഗയോഗം എന്ന 11_ഠം അധ്യായത്തിലെ സാരാംശം. 

ശാസ്സരം അറിഞ്ഞ പ്രവൃത്തിക്കുന്നവക്കുമാതൃമേ മോക്ഷത്തിന്നധികാരമുമ്ളുവെന്നുവ 
ന്നാല് ശാസ്ത്രമറിഞ്ഞിട്ടില്ലെ്ിലും ശ്രദ്ധയോടു കൂടെ പ്രവ്ൃത്തിക്കുന്നവരുടെ ഗതിയെന്തായി 
രിക്കും എന്നുള്ള ആകാംക്ഷക്കു സമാധാനം ഈ അധ്യായത്തില് പറയുന്നു. ശാസ്ത്രം അറിയേ 

ണമെന്നു സിദ്ധാന്തമില്ല. പക്ഷേ ശ്രദ്ധയും, ഓരോ ജീവനും ഏതു ഗുണത്തിന്നധിനുനായി 
രിക്കുന്നുവോ ആ ഗുണകായ്യുമാകുന്നു. അതുകൊണ്ടു് ശ്രദ്ധതന്നെയാണ്' ഉപാധ സഹിതനായ 

ജീവന്െറ സ്വരൂപം എന്നു കണ്ടുകൊള്ളേണം. ഒരുവന്െറ ശ്രദ്ധ ശാസ്ത്രം വിധിച്ച്,രക്കുന്ന 
സതീകമ്മം, സദ്വിചാരം, സദ്വവചനം സദാഹാരംസദ്ദാനംയ സല്സംസ സച്ഛാസ്ത്രപ 

രിശീലനം എന്നിവയെ അനുസഭിച്ചിരിക്കുന്നുവെമ്കില് അവന്നു ജ്ഞാനാഴിപ്പദ്ധിയും ക്രമ 
ത്തില് മോക്ഷവും സിദ്ധിക്കും. അവന്െറ ആവക അഭ്യാസശ്രദ്ധ സത്വഗ്ണകായഷ്യുമാകുന്നു. 
ആ ജീവന് ജന്മാന്തരത്തില് അധികം സുകൃതം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നനുരാനിപ്പുകൊള്ളേണം. അതു 

പോലെരുന്നെ വിഷയസുഖസാധനങ്ങളില് അതി താല്ലയ്യം അവയെ സമ്പാദിപ്പാ൯ നിര 
ന്തരപരിശ്രമം എന്നിവയാല് മന്ശ്ശാന്തിയില്പാഷ്കു സ്വപ്രഭാവത്തെ--ഇല്ലാത്ത വലിപ്പത്തെ 
യും.ഉണ്ടെന്നു മററള്ളവരെ ബോധ്യപ്പെടത്തുവാനുള്ള കൃരിമവേഷഭാഷാപ്രകടനം മുതലാ 
യവയില് ശ്രദ്ധയുള്ളവന് മോക്ഷാധികാരിയാകയില്ല. ഇവന് രജോഥുണാധീനുനാകയാല് 
പുന്പപൃനര്ജന്മമരണാദികഠംക്കവകാശിയാകും. തമോഗുണാധീ൯൯ അധമനാകയാല് അവ 

ന്നധപേതനംതന്നെ ഗതി. ചുരുക്കി പറയുന്നതായാല് ഗുണതൂയാത്മകം ലോകം. പുണ്യാ 

പുണ്യഹിതാഹിതസ്വരൂപങ്ങളായ ഏതൊരു കുമ്മവും വിചാരവും വാക്കും സല്ഗതിയും ഗ്ഗ 

തിയും എല്ലാം എല്ലാ ജീവന്മാക്കും ഗുണബന്ധംനിമിത്തമുണ്ടാകുന്നു. വിവേകത്താല് ഗുണത 
യങ്ങളെ അതിക്രമിക്കുകതന്നെവേണം. അല്ലാതെ ഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിചിരിക്കുന്ന ശുധ്ധ 
ജ്ഞാനാനുന്ദസ്വരുപബോധം ആക്കും സിദ്ധിക്കുകയില്ല. മോക്ഷേച്ഛുയുള്ളവര് നടത്തുന്ന 

ഏല്ലാ കമ്മങ്ങളെയും വാഗ് വ്യവഹാരങ്ങളെയും വിചാരങ്ങളെയും സവ്വേശവരനില് സമ 

പ്പിക്കേണം. ശാസ്ത്രത്തില് വിശ്വാസം, ഇരശ്വരനിത് ഭക്തി എന്നിവയെ സമാശ്രയിച്ചു 
ജീവിതം സന്മാഗ്ലത്തില്കൂടെ കഴിച്ചുകൂടടുന്നവ൪ ക്രമത്തില് മോക്ഷത്തിന്നധികാരികളാഡ്ത്ുരും. 
കമ്മത്തില് ശ്രദ്ധയില്ല. ശാസ്ത്രത്തില് വിശ്വാസമില്ല. ഇശ്വരനുണ്ടെന്ന വിചാരവുമില്ല 

എന്നു നിലയില് വ്യാപരിക്കുന്ന ഏതൊരുവനും സല്ഗതിക്കര്ഹനാകയില്ല, എന്നാണ് 
ഈ അധ്യായത്തില് ഇരശ്വരന് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. മൃഗങ്ങളെപോലെ വിചാരശുന്യന്മാ 
രായിട്ടു മനുഷ്യന് അധഃപതിക്കാതിരിപ്പ്ാന് വേണ്ടുന്ന എല്ലാവിധ സഭപദേശങ്ങളും ഭഗ 
വാന് ഈ അധ്യായത്തില് ക്രോഡീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. 

സ്വത മംഗളമസ്ത. 

സന്യാസയോഗം എന്ന 18_ഠം അഭ്ധ്യായത്തിലെ സാരാംശം. 

ഗീതാശാസമ്പ്യത്തില് ഇതുവരെ പ്രതിപാദിച്ച സകല സംഗതികളും ഈ അദ്ധ്യായ 
ത്തില് ചരുക്കിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. കമ്മം, ഉപാസനംജ്ഞാനം എന്ന മൂന്നു വഴികളില്കൂടെ 
പരമലക്ഷ്യമായ കൈവല്യം പ്രാപിക്കാം എന്നവിടവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും ചി 
ലേടത്തില് കമ്മസന്യാസത്തേയും, കമ്മഫലത്യാഗത്തേയും മന്നിപറഞ്ഞിരിക്കയാല് ര 
ണ്ടും ഏകാശ്രമിക്കു സാദ്ധ്യമല്ലെന്നു സംശയം ജനിക്കരുത്'. നിത്യനൈമിത്തകങ്ങളും സ്വ 
ധമ്മത്വേന നിശ്ചിതങ്ങളുമായ കമ്മങ്ങഠം ജ്ഞാനദാര്ഡ്യൃത്തിന്നടിസ്ഥാനമായ അന്തകരണ 
ശുദ്ധി ഹഛേതുക്കളാകയാല് ഫലകാംക്ഷകൂടാതെ അവയെ നടത്തുകതുന്നെ വേണം. അതു 



റയി 

ലോകത്തിന്നു ഹിതവൃമാകയാത കൈവെടിയരുത്. ആവക യജഞ്ദാനാടികമ്മങ്ങംകൊ 

ണ്ട്” സവ്വേശ്വരനെ സമാരാധിക്കുന്നതിനാത പുനര്ജ്ജന്മാദിബന്ധത്തിന്നിടവരുത്താനുള്ള 

ശക്തിയവക്കില്ലെന്നുറപ്പുകൊള്ളേണം എന്നാണ് നിശ്ചിതമായ ഭഗവന്മതം. ഫലത്തെ ഉ 
പേക്ഷിക്കുന്നതുതന്നെ ത്യാഗം. കമ്മാനുഷ്ലാ൯ം ൭ഃഖജനകം എന്ന വിചാരത്താലുള്ള കമ്മ 

സദ്യാസം രജോഗുണകായ്യയമാകയാല് അതു സല്ഫലത്തെ വതകുകയില്ലെന്നു കണ്ടുകൊള്ളേ 

ണം. ഇങ്ങിനെ കമ്മയോഗത്താത്& കൈവല്യം പ്രാപിക്കാം. ഇനി ഉപാസനമാഗ്ലത്തെ 
കുറിച്ചുള്ള ഭഗവന്നിശ്ചയം ചുരുക്കിക്കാണിക്കുന്നു. കത്താവും ഭോക്താവുമല്പാത്ത പരമേശ്വ 
രന് ചരാചരങ്ങളിലും അന്തയ്യാമിയായിരിക്കുന്നു. പൂവ്വപൂവ്യജന്മകമ്മവാസനകളെ അനു 
സരിച്ചുള്ള ശരീരങ്ങളെ നല്കുന്നതും അന്തരാത്മാവായിരുന്നുകൊണ്ടു യന്്രപ്യാവകളെയെ 
ന്നപോലെ ചുററിത്തിരിച്ചു കളിപ്പിക്കുന്ന സൂത്രധാരനും ആ ഏകന്തന്നെയാകുന്നു. ആ 
സവജഗന്നിവാസന് എന്നെ അനുഗുഹിക്കേണം. ആ ഭഗവാന്നല്ലാതെ മററാക്കം എന്നെ 

ഈ സംസാരവകങ്കടലില്നിന്നു രക്ഷിപ്പാന് കഴികയില്ല എന്ന ദൂഡ്ധനിശ്ചയത്തോടുകൂടെ ഭഗ 
വായില് പരമപ്രേമത്തോടുകൂടെ ഏകനായ പരമാത്മാവിനെ സേവിക്കുന്നതാണുത്തമമായ 
ഉപാസന. ഇതരവിഷയസുഖപദാത്ഥലാഭത്തിന്നായിട്ടുള്ള ഭജനം കപടഭകതിയാണെന്നറി 
യേണം: എന്തുകൊണ്ടെന്നാല് അതിപ്പേമം ഭഗദ്ധാനില് അല്ല. വിഷയസുഖസാധനങ്ങളി 
ലാണ്. അതു കിട്ടുവാനുള്ള ഭജനം ശുദ്ധപ്രേമജന്യമല്പാത്തതുകൊണ്ടു രജോഗുണപ്രയുക്തമാ 
ണതെന്നറിയേണം. സാത്വികഭക്തികൊണ്ടു ഹേതുകൂടാതിരിക്കുന്ന ഭംതിയോടുകൂടെ സര്വ്വേ 

ശ്വരനെ ഉപാസിക്കുന്നതുകൊണ്ടു കൈവല്യം പ്രാപിക്കാം. ഭകതി മുക്തിക്കുള്ള ഉത്തമസാ 
ധന്മമാകുന്നു. ഇതാണുപാസനുയുടെ ചുരുക്കം എന്നീയഭ്ധ്യായത്തില് സ്തുഷ്ടമമാക്കീട്ടുണ്ട് . ഒടു 
വിലുള്ള ചില മന്ത്രങ്ങംകൊണ്ടു ഭക്തനും ഭജനീയനായ സര്പ്വേശ്വരനും ഭജനം എന്ന ക 
മ്മവും വേറെ വേറെയല്ല. ഒന്നുതന്നെയാകുന്നുവെന്നുള്ള അദ്ധിതിയബ്ദഹ്മസാക്ഷാല് 
കാരം എന്ന ജ്ഞാനയോഗകത്തെ ഉറപ്പിക്കുകയും ആ ജ്ഞാനുസ്വരുപപ്രാഫ്ഠതിതന്നെ കൈവ 

ല്യം എന്നുപദേശിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഈ സ്ഥാനപ്രാഫ്ഠ്ി ജീവന്നു സിഭ്ധിപ്പാന് പരമ 
പ്രേമത്തോടുകൂടെ ഈശ്വരനെ ആശ്രയിക്കുന്നതുകൊണ്ടെ സുപ്രസന്നനാക്കേണം. അതിന്നു 
വേണ്ടിട്ടു പരമേശ്വരനില് പരമപ്രേമം എന്ന ഒന്നിനെമാത്രമല്ലാതെ ധമ്മാധമ്മങ്ങളെ വേര 
തിരിച്ചുകാണുക അനുശ്യാനങ്ങളില് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ള ലെരകികവൈടികവിധികളെ തി 
രിഞ്ഞുനോക്കാതിരിക്കുവാന് തക്കവിധം പരിശുദ്ധപ്രേമാമൃതസമുദത്തില് നിമഗ്നനായിരിക്കു 
കതന്നെ വേണം. ഈ ന്ദിലയില് പരമാനന്ദസ്വരൂപത്തില് ലയിച്ചവന് ഏകന്മാത്രം സ 
വൃദമ്മസന്യാസിയാകുന്നു. ഈ മഹാത്മാവ് കമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്, ക 
മ്മകത്താവായ അഹങ്കാരവും കരണങ്ങളായ ബുദ്ധി, മനസ്സ്. ഇവ്യിയങ്ങഠം എന്നിവയും കമ്മ 
ത്താല് സാധിക്കേണ്ടതായ ആവശ്യങ്ങളും എല്ലാം ഇല്ലാതെ ആയി. ഇരവകയെല്ലാരൂപപത്തി 
ലും വിളങ്ങിയിരുന്ന ഏകപരബ്രദ്മമായി ഭവിക്കുകയാണുണ്ടായത്'. ഇവിടെ കാണുന്നവ 
നോ കാണത്തക്കതായ അന്യവസ്തുവോ കാ ഴ്യയോ ഒന്നുമില്ല. തിരമാലകളോ ചുഴികളോ ച 

ലനലേശമോ ഒന്നുമില്ലാത്തതായ സ്ത്രിമീതഗംഭീരാനന്ദാമൃതസമുദ്ദം മാത്രം അവശേഷിച്ചിരി 

ക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം പരമശാന്തിയെ പ്രാപിക്കുവാനുള്ള ഉത്തമമാഗ്ലങ്ങളായ കമ്മോപാസന 
ജ്ഞാനസ്വരൂപങ്ങളേയും അനുഷ്യാനമ്രമപദ്ധതികക്േയും തതഫലങ്ങളേയും പരമശാന്താ൯ 

ന്ദസ്വരൂപംതന്നെ മൂത്തമായവതരിച്ച പരമദയാനിധി ശ്രീ നീലമേഘശ്യാമസുന്ദരന് ഉത്ത 
മപ്രിയഭക്തനായ പാത്ഥനെ പ്രതിനിധിയായി കല്ലിച്ചിട്ടു എല്ലാ മുമുക്ഷുക്കഠംക്കുമായുപദേ 
ശിച്ചിരിക്കുന്ന ഗീതാശാസ്ത്രസിദ്ധാന്തം ഇതാകുന്നു. ആശ്യാമസുന്ദരന് എല്ലാവരേയും ,കടാ 
ക്ഷിക്കട്ടെ. സര്വ്വലോകശാന്തിദാതാവായ പരമഗുരുവിന്െറ ചരണാരവിന്ദത്തില് “നമസ്ക്ു 
രിക്കുന്ന ഏതൊരുവന്നും പരമാനന്ദപ്രാഫ്തിതന്നെ പരമഫലം. 

ഓം ശാന്തി ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ. 



ഭഗവല്ഗീതയിലെ 18 അദ്ധ യങ്ങളുടെ 

അനുക്രമണിക. 

പ്രഥമാദ്ധ്യായം. 

വിഷയങ്ങം. 

യുദ്ധസംഗതിയെകറിച്ച്' ്ൃത്രാഷ്ടരര് ചെയ്യുന്ന ചോദ്യം 
്ൃതരാഷ്ട്രരോടു സംജയന് പറയുന്ന മപപടി 

പാണ്ഡവസൈന്യത്തെ നോക്കീട്ടു ഭുയ്യോധനന് ദ്രോണാലായ്യുരോടു 

അഭിപ്രായഗഭമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടു ചെയ്യുന്ന പ്രേരണ 

പാണ്ഡവസേനയിലെ മഹാരഥന്മാരുടെ നാമകഥനം 3 ദ്ര്രോകം 

തന്െറ സൈന്്യനാഥന്മാരെ ഭുഷ്യോധനന്റ ആചായ്യരോടു പറയുന്ന 

മൂന്നുശ്ലോകം. 

ദുഷ്യോധന൯ന് തന്െറ സൈവ, യ പുണ്ണുമെന്നും പാണ്ഡവസൈസ്യം സ്യൂ 

നമെന്നും പറയുന്നു. 

ഭീഷ്ടരെ മനസ്സിരുത്തി രക്ഷിക്കേണമെന്നു ദ്രോണാടികളോടു ഭയ്യ്യോധ 
൯൯ ചെയ്യുന്ന പ്രേരണ. 

€ഷ്യോധനനെ സന്തോഷിപ്പുക്കവാന് ഭീഷ്ടൂര്ചെയ്യുന്ന ശംഖശ്വന്ദി. 
അനന്തരം സേനയില് ശംഖാടിവാദ്യധ്വനിമുഴക്കം. 
അനന്തരം ശ്രീകൃഷ്ണാജ്മുനന്മാര് ചെയ്യുന്ന ശംഖധ്വനി. 

ശംഖങ്ങളുടെയും ധ്വനിപ്പിക്കുന്നവരുടെയും നാമകഥനം നാലുദ്ല്രോകം. 

ശംഖനാദത്താല് ധാത്തരാഷ്ടന്മാക്കണ്ടായ ഹൃടയവിദാരണം. 

കമ്മജന്യങ്ങളായ ഫലങ്ങാം നശിക്കുന്നവയാകയാല് അവയില് വിര 
ക്തി ജനിക്കുന്ന 
സംഗതികളെ പ്രതിപാടിപ്പാന് അവസരപ്പാപ്പിക്കായി അജ്ജുനന് വി 
ല്ലയത്തീട്ടു ശ്രീകൃഷ്ണുനോടുള്ള അര്ജജ്ുനവാക്യം. 

യുഭ്ധത്തിന്നൊരുങ്ങിനില്ല്ുന്നവരേയും ആരോടെല്ലാം യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടിവ 
രും എന്നറിവാന് അജജ്ുനുന്നുള്ള ആഗഹത്തെയുംകാണിക്ടന്നു. ശ്ലോകം. 

രണ്ടു സൈന്യൃത്തിലുള്ളവരേയും കണ്ടപ്പ്യോഠം അജ്ജുനന്നുണ്ടായ വി 
ഷാടവണ്ണൂനം. 8്ല്രോകം. 

അജ്ജുനുവിഷാടത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വാക്യം. ശ്ലോകം. 

അധമമ്മപ്രാഫ്്ിക്കു കാരണമായ സുഖാനുഭവത്തില് ആഗ്രഹമില്ലെന്നുള്ള 
യുദ്ധവിമുഖത്വവണ്ണ്നം. 3 ശ്ലോകം. 

ഗുരുമുതലായവരെ വധിച്ചിട്ട കിട്ടുന്ന സ്വഗ്ലാദിസുഖങ്ങളിലും അജ്ജുന 
ന്നാഗ്രഹമില്ലെന്നുള്ള വണ്ണുനം. 

കുടുംബത്തിലുള്ളവരെ വധിക്കുന്ന യുദ്ധം ഗുണകരമാകയില്ല. അഹിം 

സതന്നെ ഉത്തമം എന്നു കാണിച്ചിട്ട അത്ഥശാസ്ത്രത്തെക്കാഠം ധമ്മശാ 
സ്ര്ൂം ശ്രേഷ്ഠമെന്നുള്ള അര്ജജ്ുനാഭിപ്രായപ്രകടനം. 

സ്വജനവധംകൊണ്ടു സുഖമൂണ്ടാകയില്ലെന്നുള്ള അര്ജജ്ുനാഭിപ്രായം. 1 

ലോഭംനിമിത്തം അവിവേകികം ചെയ്യുന്ന കലഹത്യാടിദോഷപ്പവ്ൃ 
ത്തി വിവേകികാംക്കുചിതമല്പ എന്ന വാക്യം. പദ്യം. 
കലക്ഷയംന്ദിമിത്തം കലധമ്മം നശിക്കും എന്ന്”. 
കുലധമ്മനാശത്താല് വണ്്സമ്രമെന്ന ദോഷപ്രാഫ്മി. 
സങ്കരതാടോഷത്താല്: പിതൃക്കഠംക്കു നരകപാതം. 

ഭാഗം. 
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വിഷയങ്ങം. 

കലഘാതകന്മാക്കുണ്ടാകുന്ന നരകപ്രാഫ്മി. 
ധമ്മമില്ലാഞ്ഞാല് അനവധികാലം നരകവാസം. 

മുമക്ഷയക്കഠംക്കു പാപഭീതി ആവശ്യം എന്നു കാണിപ്പാന് അജ്ജുനരീ 
തിപ്രദശനം. പദ്യം. 

തീവ്രമോക്ഷേച്ഛുയുള്ളവര് സര്വ്വകമ്മങ്ങളെ വിട്ടിരിക്കേണം എന്നു കാണി 
പ്രാ൯ അജജുനന്െറ ശമ്്രത്യാഗം. 

ദ്വിതീയാധ്യായാനുക്രമണികാ. 

ഭയ മുതലായ ഭാവത്താരി: ആവിഷ്ടനായ അര്ജുനനോടു ഭഗവാനുരുളി 

ചെയ്തതിനെ സഞ്ജയന് ധൃതരാഷ്ട്രരെ അറിയിച്ചുവെന്ന പദ്യം. 
' അകീത്തികരമായ മനഃകലുഷതയെ തള്ളിനീക്കി യൃദ്ധത്തിന്നൊരുങ്ങുക 

യെന്ന്” അര്ജുനനോടു ഭഗവാന് പറയുന്ന വാക്യം 2 ദ്ര്രോകം. 

"ഭീഷ്ഠദ്രോണാദികഠം പൃജ്യന്മാരാകയാല് അവരോട യുദ്ധം അനുചിതം 
എന്ന അര്ജുനവചനം. 

ഗുരുഭൂതന്മാരെ വധിച്ചുശേഷം കിട്ടുന്ന രാജ്യസുഖഭോഗത്തെക്കാഠം ഭി 
ക്ഷാന്നം ശ്രേയസ്ത്രരം എന്ന അര്യഷുനവചനം. 

ധമ്മൃയമായ യൃഭ്ധകമ്മത്തില് അര്ഷുനന്നുണ്ടായ പലവിധ ശങ്കകളുടെ 

പ്രകാശനം. 
അറിവില്ലാതെ ഭൂമിക്കുന്ന എനിക്കുചിതസാധനം എന്താണെന്നുപദേ 
ശിക്കേണം എന്ന്' അര്ജുനന് ഭഗവാനോടുചെയ്യുന്ന പ്രാത്ഥന. 

ബ്രഹ്മജ്ഞാനം ഒന്നുകൊണ്ടു മാത്രമല്ലാതെ ഐഹികാമുഷ്ഠികസുഖലാഭ 
്ങംകൊണ്ടു ടുഃഖം തീരുകയില്ലെന്നുള്ള അര്ശുനനിശ്ചയം. 

അര്ജുനന് തൂഷ്ണിംസ്ഥിതനായെന്ന സംജയവചനം. 

മോഹത്തിലകപ്പെട്ട അര്ജുനനെ ഭഗവാന് ആശ്വസിപ്പിച്ചുവെന്ന 
സംജയവചനം. 

ഭീഷ്ടാടികളെകറിച്ചു ടഖിപ്പാനവകാശമില്ലെന്നു ബഹുവിധത്തിലുള്ള 
നിരൂപണം ശോകരഹിതത്വം പണ്ഡിതലക്ഷണമെന്നും. 

സത്തായ വസ്ത്ര നാശമില്ലാത്തതാണെന്നു ശ്രുതിയയകത്യനുസരണം നിരൂ 
പിക്കുന്നു. ആത്മാവ്” അനേകമാണെന്ന വാദം അനേകപ്രമാണങ്ങറം 
ക്കും യുക്തിക്കും യോജിക്കുന്നതല്ല എന്നും. 

ദൃഷ്ടാന്തംകൊണ്ടും ശ്രുതിയുക്തികഠംകൊണ്ടും ത്വം എന്ന പടത്താല് 
പറയപ്പെടുന്ന ആത്മാവ് ത്രികാലത്തിലും നാശമില്ലാത്തതാണെന്നുള്ള 

ദുഡ്ധികരണം. 
ശീതോഷ്ണ്ണാദിദ്വന്ദ്വധമ്മങ്ങളെ മോക്ഷാത്ഥി സഹിക്കുകതന്നെ വേണമെ 
ന്നുള്ള സിദ്ധാന്തം. 

സദ്വവസ്തുവില് മനസ്സിരുത്തുന്നവന്നേ മോക്ഷാധികാരമുഷ്കുവെന്നു സമ 
ത്ഥനും. 

വൃഷ്ട്രിസമഷ്ട ്യാത്മകമായ ജഗത്ത് അസത്തും ആത്മാവുമാത്രംസത്തെ 
ന്ുമുള്ള നിരൂപണം. 

ആത്മാവിന്നു നാശമില്ലെന്നു ബഹുവിധത്തില് നിരൂപണം. 

സ്വധമ്മം നടത്തേണമെന്നും ആത്മാവ്" നശീകരണവസ്തരക്കഠംക്കവിഷ 
യമാണെന്നും കാപ്പിക്കല്. 

ആത്മാവ് ഹനിക്കുന്ന കത്താവോ ഹതനോ ആകുന്നുവെന്ന വിചാരം 

മൂഡലക്ഷണം. 

ഭാഗം. 
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വിഷയങ്ങള്. ഭാഗം. ശ്ലോകം. 

ആത്മാവിന്നു ജന്മാടികളായ ആ൨ വികാരങ്ങളും ഇല്ലെന്നുപദേശം. 9 0) 
ആത്മാവിനെ അറിഞ്ഞവന് സകല പ്രവൃത്തികളില്നിന്നും വിട്ടിരിക്കു 

ന്നവനാകുന്നു. ലി 21 

ജീവന്നു നാശമില്ല ജിണ്ണുശരീരത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടു പുതിയ ശരീരത്തെ 

ധരിക്കുന്നുവെന്നു ദുഷ്യാന്തസഹിതം നിരൂപണം. 80 ളൂ 

ശസ്താദ്യായുധങ്ങളാല് അച്ചഛേദ്യന് ആത്മാവെന്നു ളള ശ്ലരോകങ്ങളാല് ഉ 

പദേശിക്കുന്നു. 9091 9994 

സൂക്ഷ്മവും കാരണവുമായ ദേഹങ്ങളില്നിന്നു വിലക്ഷണമായ ആത്മാ 

വിനെ അറിഞ്ഞവന്നു വ്യസനുകാരണം യാതൊന്നുമില്ലെന്നുറപ്പിക്കല്. 81 ടി 
മറവവിധത്തിലും ശോകകാരണമില്ലായ്യു. 82 86 

ജനിച്ച പദാത്ഥങ്ങളെല്പാം നശിക്കുമെന്ന നിശ്ചയം. ര 2?) 
മിത്ഥ്യാവസ്ത്രക്കളായ ശരീരേന്്രിയാടികളില് ജ്ഞാനികഠംക്കു പരിതാപ 
ത്തിന്നു കാരണമില്ല. 8 

ആത്മാവിനെ അറിവാനോ കേഠാപ്പാഭനാ പറയുവാനോ ആഗ്രഹിക്കു 
ന്നവര് ഉത്തരോത്തരം ഒുരല്പഭമായിരിക്കുന്നതു ലോകസ്വഭാവം. ടി 9 

ആത്മാവി നെകറിച്ചു ഒഃഖിപ്പാന് അവകാശമില്ലെന്നുള്ള സിദ്ധാന്തപ 
ക്ഷത്തിന്െറ ഉപസംഹാരം. 83 80 

മോക്ഷേല്ഛ്യക്കളെല്പാവരും സ്വധമ്മം നടത്തേണം എന്നുലപ്പിക്കുവാന് 
ക്ഷത്രിയന്നു യുദ്ധം സ്വധമ്മം എന്നുള്ള വേദനിശ്ചയം. ട് 31 

ഭാഗ്യവാന്മാക്കേ ധമ്മയുഭ്ധം ലഭിക്കയുള്ളൂ എന്ന നിരൂപണം. 84 82 
ഏപ്ലെട്ട യുദ്ധം നടത്താതെ പിന്തിരിഞ്ഞാലുണ്ടാകുന്ന ബഹുവിധ ദോ. 

ഷനിരൂപണം 4 പട്യം. 9495 8996 

യുദ്ധത്തില് ജയിച്ചാലും തോററാലും ഇഷ്ടൂഫലസിദ്ധി. 886 87 
സമബുദ്ധിയോടുകൂടെ ചെയ്യുന്നതില്ന്ിന്നു പാപം ഉണ്ടാകയില്ലഎന്ന 
സംഗതി. 80 88 

ജ്ഞാനയോഗം നിരൂപിച്ചതിന്നുശേഷം കമ്മയോഗം പറയാം എന്ന 
ഭഗവല്പ്രതിജ്ഞാ. ജ്ഞാനം കൊണ്ടല്ലാതെ കമ്മബന്ധത്തില്യിന്നു നി 
വൃത്തികിട്ടുകയില്ലെന്നും കാണിക്കുന്നു. സ് 
സിഷ്ട്യാമകമ്മത്തിനെറ ശ്രേഷ്ൃത്വം. 1 30 
വിവേകികളുടെ ബുദ്ധി ഒരേവിധത്തിലും അവിവേകികളുടേത്' ബഹു 
വിധത്തിലുമാകുന്നുവെന്നു. 87 4 
കാമികളുടെ സ്വഭാവനിരൂപണം 8 പദ്യം. 9798 4944 

വേദത്ങാം ത്രിഗുണവിഷയം. ത്രിഗുണാതീതസ്വഭാവകഥനവും. 8 45 
ആത്മജ്ഞാനി മനുഷ്യാനന്ദംമുതല് ബ്രഹ്മാവിനന്െറ ആനന്ദംവരെയുള്ള 

എല്ലാവിധാനുന്ദത്തെയുംഅതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്ന ആനന്ദാനുഭതിയുള്ളവന്. 406 
ശോകമോഹാടിദോഷങ്ങളെ അതിക്രമിക്കാതിരിക്കുന്ന മുമുക്ഷുവിന്നു നി 
ഷ്ല്ലാമകമ്മത്തില്ത്തന്നെ അധികാരം. 39 47 

ഇഞ്ാനം ലഭിപ്പാനാഗഹിക്കുന്നവന് സുഖഭ£ഖസമഭാവത്തോടകൂടെ 
സ്വധമ്മം നടത്തേണം. ല് 48 
ജ്ഞാനയോഗാപേക്ഷയാ കമ്മയോഗം നികൃഷ്ടംഎന്ന നിരൂപണം. ി 40 

ഇഞാനയോഗംകൊണ്ടു മാത്രമേ ശുഭാശുഭകമ്മങ്ങളുടെ നിപ്പത്തി സം 
ഭവിക്കയുള്ളൂ. 40 50 

നിഷ്ണ്രാമകമ്മാനുഷ്ലാനുദ്വാരാ ജ്ഞാനം പ്രാപിച്ചിട്ടു ജന്മബന്ധത്തില് 
നിന്നു മോക്ഷം സിദ്ധിക്കും. ന 21 
മോഹം നീങ്ങിയാല് മാത്രമേ വിരക്തി സിദ്ധിക്കുകയുള്ളൂ. ്) [1 



വിഷയങ്ങ. 

സംശയവിപരീതഭാവനുകളിതല്വിന്നുയന്ദിരിക്കുന്ന ശുദ്ധബുദ്ധി ആ 
ത്മാവില് സ്ഥിരപ്പെടമ്പോഠം യോഗാരുഡ്മത്വം സിദ്ധിക്കുന്നു. 
സ്ഥിതപ്രജ്ഞന്െറ ലക്ഷണം അറിവാന് ആഗ്രഹിച്ച അര്ത്കൂനന് ഭഗ 
വാനോട ചെയ്യുന്ന ചോദ്യം. 
സ്ഥിതപ്രജ്ഞന്െറ ലക്ഷണയിരൂപണം. 
സ്ഥിതപ്രജ്ഞന് എങ്ങിനെ ഭാഷണംചെയ്യുമെന്ന ചോദ്യത്തിന്നുള്ള ഉ. 
ത്തരം. 
രാഗദ്വേഷാഭാവം സ്ഥിതപ്രജ്ഞന്െറ മറെറാരു ലക്ഷണം. 
ഇവ്രിയനിഥഹത്തിന്നുള്ള ദൃഷ്യാന്തം. 
പരമാത്മജ്ഞാനമുണ്ടാകുമ്പോഠം ഇതരവിഷയങ്ങളില് രാഗം ഇല്ലാതാ 

രും, 

ഇവ്വിയജയം ഇല്ലാഞ്ഞാൽ നേരിടുന്ന അനത്ഥപരമ്പരകളുടെ വിരു 
പണം. 

ഇവ്വിയങ്ങളെ വിയന്രിച്ചവനിത മാത്രമേ സ്ഥിതപ്രജ്ഞത്വലക്ഷണം 
കാണുപ്പെടുകയുള്ളവെന്നുറപ്പിക്കല്. 

വിഷയങ്ങളെ ധ്യാസിക്കുന്നതുകൊണ്ടവയില് ചേച്ച മുതലായ ദോഷ 

ഞ്ങം വന്നുചേരുമെന്നതിനെക്കുറിച്പുള്ള നിരൂപണം 2 ഗ്ല്രോകം. 
രാഗദ്വേഷങ്ങളില്ലാത്തവനെറ ചിത്തം നിമ്മലമായിരിക്കും എന്ന മൂ 
പദേശം. 
ചിത്തപ്രസാദം സിദ്ധമായാല് സ്ഥിതപ്പജ്ഞതയം സിദ്ധമാശം എന്ന 
നിരൂപണം. 
സമാധിയില്പാത്തവന്നു അനുത്ഥങ്ങറം വന്നുചേരുമെന്ന നിരൂപണം. 

പഠത്തുള്ള വിഷയങ്ങളില് പ്രപ്ൃത്തിനിമിത്തം ബുദ്ധി_വിചാരശക്തി_ 
നശിക്കും_എന്ന നിരൂപണം ദുഷ്ടാന്തസഹിതം. 
ഇദ്രിയനിഗുഹംകൊണ്ടു' മാതൃമേ ബുദ്ധിക്കു സ്ഥിരത സിദ്ധിക്കയുമ്ു 
വെന്ന നിരൂപണം. 
അഞ്ഞാനി അദ്ധൈതതത്വത്തില് മുണന്നിരിക്കുന്നു. അജ്ഞാനി അതില് 
ഉുറങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. 

സ്ഥിതപ്രജ്ഞന് ഏതുവിധത്തില് വസിക്കും എന്നര്ജുനന് ചോടിച്ച 
തിന്നുത്തരം ബ്ൃഹ്മത്തെ ആലിംഗനുംചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും എന്ന്. 

സ്ഥിതപ്രജ്ഞന് എങ്ങിനെ സഞ്ചരിക്കും എന്നതിന്നുത്തരം നിഷ്ഠാ 
വായിട്ടു സഞ്ചരിക്കും എന്ന്. 
മരണകാലത്തിലായാലും ബുഹ്മനിഷ്ണയുണ്ടായാല് മുക്തനാകും എന്ന 
നിരൂപണം. 

ളാം അധ്യായ ഉപക്രമണികാ സമാഫ്ത്രാ ശുഭമസ്ത. 

മൂന്നാമദ്ധ്യായം. 

ജ്ഞാനം ശ്രേഷ്ലമാണെമ്മില് ഭയങ്കരകമ്മത്തില് എന്നെ എന്തിനായേ 
പ്ലെടുത്തുന്നുവെന്ന്' അജജ്ുനന് ഭഗവാനോടു ചെയ്യുന്ന ചോദ്യം. 
സന്മിശ്രവാക്യത്ഥേം നൂന്നായിധരിക്കാത്ത എഡിക്ക്' ശ്രേയസ്സാധനമാ 
യതിനെ വ്ൃയക്തമായരുളിചെയ്യേണമെന്ന്' അജ്ജുനന്൯ ചെയ്യുന്ന പ്രാ 
ത്ഥ൯. 

ഇഞ്ഞാനും കമ്മം എന്ന രണ്ടും ക്രമത്തില് ശ്രേയഃസാധനമായ്ക്രരും എന്ന 
തിനെ നിരൂപിക്കുന്നു. 
വിത്യകമ്മത്താല് മുക്തിയില്ലെന്നോ സന്പ്യാസത്താല് മാത്രം മുക്തിയെ 
ന്നോ നിയമമില്ലെന്ന നിരൂപണം. 

ഭാഗം. 

469 
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വിഷയങ്ങാം. 

ആത്മജ്ഞാവിയല്പാത്ത ഏതൊരുവനും കമ്മംകൂടാതെ ഇരിപ്പാന് സാ 

ധിക്കയില്ലെന്നു നിരൂപണം. 
ദംഭാചാരത്തെക്കുറിച്പുള്ക നിരൂപണം. 

കപടസസന്പ്യാസത്തെക്കാഠം കമ്മയോഗം ശ്രേഷ്ലം എന്ന നിരൂപണം. 
അത്ൃന്തമുഡനായവന്െറ സന്പ്യാസത്തെക്കാഠം കമ്മം ചെയ്യുന്നവന് 
ശ്രേഷ്ണന് എന്ന്. 
സകാമകമ്മം മാത്രമേ ബന്ധകാരണമാകയുള്ളവെന്നു”. 

വേദോക്തയജ്ഞങ്ങളെക്കൊണ്ടു ദേവാരാധനം ആവശ്യമാണെന്നതി 
യെക്കുറിച്ചുള്ള നിരൂപണം. ജശ്രോകം. 

യജ്ഞാടിനിത്യകമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നാല് ദോഷമുണ്ടെന്നതിവനെപ്പുററി 
ന്ദിരൂപണം. 
പഞ്ചമഹായജ്ഞത്താല് പഞ്ചസ്പനാനിപ്ത്തിയും അല്ലാഞ്ഞാല് പാ 
പം തിന്നുന്നവന് എന്ന ദോഷവും. 

വേദം വിശിച്ചു കമ്മം ലോകസ്വിതിക്കു കാരണമാണെന്നതിയെക്കുറിപ്പു 
ള്ള നിരൂപണം. ളത്ശോകം. 

ഇരശ്വരന് നിശ്ചയിച്ചതിനെ നടത്താത്തവന്െറ ജീവിതം വ്യത്ഥം. 
ബ്രഹ്മനിഷ്ടന്നു ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടു യാതൊന്നുമില്ലെന്ന നിരൂപണം. 
ബ്രഹ്മജ്ഞന് കമ്മംചെയ്താലും ചെയ്തില്ലെ്കിലും ഒരുപോലെതന്നെ. 
മോക്ഷേച്ഛുയുള്ളവന് കമ്മം ചെയ്യേണം. 

ജീവന്മൃക്തനും ലോകാനുഗ്രഹത്തിന്നായിട്ടു കമ്മം ചെയ്യേണം. 

മൂഡ്മജനം ശ്രേഷ്ണന്മാരെ അനുസരിക്കുന്ന സ്വഭാവത്തെ വിരൂപിച്ചിരി 
ക്കുന്നു. 
ലോകാനുഗ്രഹത്തിന്നായിട്ടു ഭഗവാനും പ്രവൃത്തിക്കുന്നതിനെ കാണിക്കു 
ന്നു. ശ്ലോകം. 
ശ്രേഷ്ൃന്മാര് കമ്മംചെയ്യാതിരുന്നാല് ലോകത്തിന്നു നാശവും സാങ്കഷ്കു 
വും നേരിടും. 
ലോകാനു ഗ്രഹത്തിന്നായിട്ടു വിദ്വാന് ആസക്തിയില്ലാതെ കമ്മം ചെ 
യ്യേണമെന്നു'. 
സകാമകമ്മാസക്തന്മാരുടെ ആ നിലയെ വിദ്വാന് ഭേടിപ്പിക്കരുതെന്ന്'. 
അവിദ്വാന്െറ ലക്ഷണവിരൂപണം. 
വിദ്വാന്െറ ലക്ഷണനിരൂപണം. 

ഹൃദയശുദ്ധിയില്പാത്തവരെ , ബ്രഹ്മജ്ഞാനി ഏകളക്കിത്തിക്കരുതെന്ന 
നിരൂപണം. 
ഭഖരഹിതുനായിട്ടു സ്വധമ്മത്തെ നടത്തുക എന്നു ഭഗവാന് അജ്ജന 
നോടു ചെയ്യുന്ന ഉപദേശം. 

ഭഗവാന്െറ അഭിപ്രായം . അനുസരിക്കുന്നവര് മുക്തന്മാരാഷം എന്ന 
വിരൂപണം. 
ഭഗവന്മതത്തെ അസ്വയപ്പെടന്നവക്കു നാശംതന്നെ ഫലം എന്നു വിരൂ 
പണം. 

ജ്ഞാനിക്കും പ്രകൃതിയെ അതിക്രമിപ്പാന് സാധിക്കയില്ലെന്ന നിരൂപണം. 

വിഷയങ്ങളില് ഉണ്ടാകുന്ന രാഗദ്വേഷങ്ങളാകുന്നു ജീവനെ ബന്ധിക്കു 
ന്നതെന്ന്. 
ഇതരന്നു വിധിച്ച ധമ്മത്തെക്കാഠം സ്വധമ്മത്തിന്നുതന്നെ ശ്രേഷ്ൃത എ 
ന്ന വിരൂപണം. 
ആരുടെ പ്പേരണയനിമിത്തം മനുഷ്യന് പാപം ചെയ്യുന്നുവെന്നു അജജ്കൂ 
ന൯൫൯െറ ചോദ്യം. 
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വിഷയങ്ങ. ് ഭാഗം. ശദ്ര്രോകും. 

കാമക്രോധങ്ങഠംതന്നെ എല്ലാവിധാനത്ഥങ്ങറംക്കുംകാരണം എന്ന ഉത്തരം 61 8? 
കാമവൃത്തിയാണ്' ജ്ഞാനത്തെ മറയ്യടുന്നുതെന്നു ദൃഷ്ലാന്തസഹിതം ഭൂമി 
രൂപണം. ജദ്യര്രോകം. 61 98 

കാമാധിഷ്ണാനനിരൂപണം. ജശ്ശ്രോകം. 6102 9920 

മോക്ഷേച്ഛുയുള്ളവര് കാമത്തെ മൂലത്തോടുകൂടെ നശിപ്പിക്കേണം എ 
ന്ന വിരൂപണം. 62 41 

ആത്മാവ് ഇസ്രിയാടികളില്യിന്നു വിട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന നിരൂപണം. റു 49 
കാമമാകുന്നു ശത്രുവിനെ ആത്മജ്ഞാനത്താല്് നശിപ്പ്രിക്കേണം എന്ന 
ന്ദിരൂപണം. 69 43 

നാലാമഭ്ധ്യായം. 

ശ്രതിപ്പമാണവും സിദ്ധന്മാരുടെസ്വീകാരവും നിമിത്തം ജ്ഞാനയോ 
ഗം ശ്രേഷ്ണം എന്ന വിരൂപണം: 63 1 
സമ്പ്യദായത്തിന്നു നാശം സംഭവിക്കയാല് അജ്ജ്യനനെ വിമിത്തമാ 
ക്കീട്ടതിനെത്തന്നെ ലോകത്തില് നിലനിത്തുവാനാകുന്നു അജ്ജുനുന്നു 
പദേശിക്കുന്നതു'. പദ്യം. 04 8 

ഇപ്പ്യോഠം അവതരിച്ച ഭഗവാന് കൃഷ്ണന് പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന വിവസ്വാ 
സ്നെങ്ങിനെ ഉപദേശിച്ചുവെന്ന അജജുനചോദ്യം. ആ 3 
ജന്മാടിരഹിതനും ഇരശ്വരനുമായ എനിക്കു മായ അധീനമാകയാല് 
ബഹുജന്മങ്ങളെ ഞാന് സ്വികരിക്കുന്നുവെന്ന നിരൂപണം. പദ്യം. 04025 50 

ധമ്മത്തിന്നു ഹാനിയും അധമ്മത്തിന്നു വൃദ്ധിയുമുണ്ടാകുമ്പോഠം ഭഗവാ 
നുവതരിക്കുമെന്ന വിവരണം. 62 7 
അധമ്മത്തെ നശിപ്പിച്ച് ധമ്മത്തെ സ്ഥാപിക്കാനാകുന്നു ഭഗവാന്െറ 
അവതാരം എന്ന നിരൂപണം. 62 ി 
ഭഗവാടന്റ ജന്മാടിസകലവും ബ്രഹ്മംതന്നെ എന്നറിയുന്നവന് മുക്ത 
വാസ്ത്ുരുമെന്ന നിരൂപണം. : 66 9 

ഭഞാനയോഗംതന്നെ അതിപ്രാചിവമായത്' എന്ന നിരൂപണം. ന് 10 
ഭഗവാനെ ഏതുവിധത്തില് ഭജിക്കുന്നുവോ അതനുസരിച്ചുള്ള ഫലം ഉ ല്ല 

പാസകന്മാക്കു സിദ്ധിക്കും എന്നുൃനിരൂപണം. 11 
കമ്മംകൊണ്ടേ അനുകരണം ശുദ്ധമാകയുള്ളുവെന്ന നിരൂപണം. 07 12 

ഗുണ്ടകമ്മവിഭാഗാനുസരണം ചാതുവ്വള്സ്പ്യം സൃഷ്ഠിച്ചിരിക്കയാല് ഈ 
ശ്വരന്നതില് കര്ത്തുത്വമില്ല എന്നു നിരൂപണം. [1 19 

ആത്മാവു കത്താവല്ലെന്ന അറിവോടുകൂടെ ചെയ്യുന്ന കമ്മം ബന്ധക 

മാകയില്പ എന്ന നിരൂപണം. 68 14 

ലോകഹിതത്തിന്നുവേണ്ടി കമ്മം ചെയ്യേണം എന്ന്' ടം 15 
കമ്മം അകമ്മം എന്നതിനെ തിരിച്ചറിയുന്നതില് വിദ്വാന്മാരും സമത്ഥ 
ന്മാരാകാന് വിഷമം. അത്ര ഒര്ഘടമാണാഭാഗം എന്ന നിരൂപണം. 69 10 
കമ്മം അകമ്മം വികമ്മം എന്ന മൂന്നു വിഭാഗങ്ങളുടെ സ്വരൂപജ്ഞാ൯ും 

മുമുക്ഷയവിന്നുണ്ടാകേണ്ടതത്യാവശ്യം എന്ന നിരൂപണം. ഴ് 17 
കമ്മത്തില് അകമ്മത്തേയും അകമ്മത്തില് കമ്മത്തേയും കാണുന്ന വിദ്വാ 

നാകുന്നു എല്ലാ കമ്മവും ചെയ്യുന്ന കമ്മയോഗി എസ നിരൂപണം. ക 18 

ആത്മജ്ഞാ൯മുള്ളവന് മാത്രം പണ്ഡിതന് എന്ന്. 70 10 
ഇ്ഞാനി കമ്മങ്ങം നടത്തുന്നുവെങ്കിലും കത്തുത്വമില്പ എന്ന്. രു 0 

ശരീരം വിലനില്ലാന്മാത്രം ആവശു യമായ കമ്മം ചെയ്യുന്നതില് യാ 

തൊരു ദോഷത്തിന്നും അവകാശമില്ല. ട്ട ഉ 

യട്ടച്ഛാലാഭസന്തുഷ്ടനായ വിദ്വാന്െറ ലക്ഷണം. 1 ളു 



വിഷയങ്ങാം. 

ജ്ഞാനിയുടെ എല്ലാ കമ്മവും ജ്ഞാന്മാഗ്നിയില് ദഹിക്കും. 
ജ്ഞാനി കമ്മോപകരണങ്ങളില്് ,ബ്്മദൃഷ്ടിയുള്ളവനായിരിക്കേണം. 
ദൈവയജ്ഞജ്ഞാനയജ്ഞങ്ങളുടെ നിരൂപണം. 
അന്ദേകവിധയജഞങ്ങളുടെ നിരൂപണം മൂന്നു ശ്ലോകം. ളി 
പ്രാണായാമം ഒരുവിധം യജ്ഞമാണെന്നു നിരൂപണം ഒന്നരശ്ലോകം. 
സകല യജ്ഞങ്ങളുടെ ഫലനിരൂപണം ഒന്നരശ്ര്ോകം. 
എല്ലാ യജ്ഞങ്ങംക്കും വേദംതന്നെ പ്രതിഷ്ഠ. 
ഇതര യജ്ഞ അളെക്കാഠം ജ്ഞാനയജ്ഞം ശ്രേഷ്ലം. 
തത്വം അറിവാനാഗ്രഹിക്കുന്നവന് ബ്ഹ്മജ്ഞാനിയെത്തന്നെ ഗുരുവാ 
യിവരിക്കേണം. 
സല്ഗുരുവിതനിന്നു സിദ്ധിച്ച ഉപദേശജ്ഞാ൯ം സഫലം. 
ഇഞാനുക്കപ്പുല്ര്കൊണ്ടു പാപക്കടല് കടക്കാന് കഴിയും എന്ന്. 

അഗ്നി വിറകുകളെ എന്നപോലെ ജ്ഞാനം കമ്മങ്ങളെ ഭസ്തമാക്കും. 
ജ്ഞാനത്തേക്കാഠം പരിശുദ്ധവസ്തര മഹറാന്നുമില്ലെന്ന നിരൂപണം. 
ശ്രദ്ധ ഗുരുഭക്തി എന്നീ സാധനങ്ങഠംകൊണ്ടേ ജ്ഞാനമുണ്ടാകയുള്ളു. 
അജ്ഞാനുത്താല് ശ്രദ്ധാഹീനുനും സംശയസ്വഭാവമുള്ളവനും സല്ഗ 
'തിയടയുകയില്ല. 

ജ്ഞാനമുള്ളവന് കമ്മബദ്ധനാകയില്ല എന്നു വിരൂപണം. 
ജ്ഞാനമാകുന്ന ആയയധത്താല് സംശയത്തെ ഛേടിക്കേണം എന്ന കൂ 
പദേശം. 

4_൦൦അദ്ധ്യായം മപക്രമണികാ സമാപ്ലാ. ശുമേസ്ത. 

അഞ്ചാമരഭ്ധ്യായം. 

സന്യാസം, കമ്മം എന്ന രണ്ട യോഗങ്ങളില് ഏതൊന്നാണെസനിക്കു 
ശ്രേയസ്ത്രരം എന്നു അജജ്കുനന് ഭഗവാനോടുചെയ്തു ചോദ്യം. 
അവിദ്വാന് സന്പൃയസിക്കുന്നതിനെക്കാഠം നല്ലത' കമ്മയോഗത്തില് ഇരി 
ക്കുന്നതാണെന്നുള്ള ഭഗവന്മതം. 
കമ്മയോഗി എന്തുകൊണ്ടു സന്പ്യാസിയെക്കാഠം ശ്രേഷ്ടന് എന്നുള്ള നി 
രൂപണം. 

സന്മ്യാസത്താലും കമ്മയോഗത്താലും സിദ്ധിക്കുന്ന ഫലത്തില് വൃത്യാ 
സമില്ലെന്നുള്ള നിരൂപണം. 

സസ്ലാസകമ്മയോഗഫലം ഒന്നെന്നുകാണുന്നവനെക്കുറിച്ചുള്ള സ്തൂതി. 

പരിപാകംവരാത്തവന്െറ സന്യാസം മുഖ്യസന്യാസഫലത്തിന്നു യോ 

ഗ്ൃമല്ലെന്ന നിരൂപണം. 

ജ്ഞാനി ശരീരത്തിന്െറ ന്ദിലനില്ലിന്നത്യാവശ്യമായ കായ്യത്തില് ഫ്യൂ 
പ്ലെടുന്നുവെങ്കിലും ആ കമ്മം ബന്ധകമല്ല. 

ഇസ്രിയാടികഠം നടത്തുന്ന വ്യാപാരത്തില് ആത്മാവിന്നു കര്തൃത്വമി 
ല്ലെന്ന ദൂഡ്ധനിശ്ചയം ജ്ഞാനിക്കുണ്ടായിരിക്കേണം. രണ്ടു ശ്ലോകം. 

സങ്കല്പവും കാമവും ഇല്ലാത്ത കമ്മത്തോടുകൂടെ ജ്ഞാനിക്കു സംബന്ധ 
മില്ലെന്ന നിരൂപണം. 
മോക്ഷേച്ഛുയുള്ളവര് ചിത്തശുദ്ധിക്കായിട്ടാണ്' കമ്മം ചെയ്യുന്നതെന്ന 
ന്ദിരൂപണം. [ 

കാമത്തോടും കാമമില്ലാതെയും കമ്മം ചെയ്യുന്ന രണ്ടുപേക്കുമുള്ള ഫല 

നിരൂപണം. 

വിദ്വാന് സവ്വകമ്മങ്ങളെയുംവെടിഞ്ഞിട്ടു' നവദ്വാരമുള്ളശരീരമാകുന്ന 
പുരത്തില് ബ്രഹ്മമായിട്ടുതന്നെ ഇരിക്കുന്നുവെന്ന നിരൂപണം. 

ഭാഗം. ക്രോകം. 
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വിഷയഷങ്ങാഠം. ഭാഗം. ദ്രോകം. 

പരമാത്മാവിന്നു ചെയ്യിപ്പിക്കുക, ചെയ്യുക എന്ന ല്യപോരങ്ങള്ം ഒന്നു 
മില്ലെന്ന നിരൂപണം. 89 14 
പരമാത്മാവു ആരുടെ പുണ്യപാപങ്ങളേയും സ്വികരിക്കുന്നില്ല എന്നു 
നിരൂപണം, 84 15 
ജ്ഞാനത്താല് അജ്ഞാനം നുശിക്കുമ്പോഠം ജ്ഞാനം സ്വാന്തഃകരണ 
ത്തില് വിളങ്ങുമെന്ന നിരൂപണം. ു 10 
ബ്രഹ്മനിഷ്കന്മാക്കു പുനര്ജ്ജന്മമില്ലെന്നുള്ള സിരൂപണം. 85 17 

പണ്ഡിതന്മാര് നിശ്ചയമായിട്ടും സമദശികളായിരിക്കുന്നവര് മാത്രമാ 

കുന്നുവെന്ന നിരൂപണം. ി 15 
എല്ല്ാററിലും സമമായിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മത്തെ കാണുന്നവർ ഈ ലോക 

ത്തില്ത്തന്നെ മുക്തന്മാരാകുന്നു. 86 19 

ബ്രഹ്മജ്ഞാനിയുടെ ലക്ഷണങ്ങാം. ി 0 
ബ്രഹ്മവിഷ്ഠയില് ഇരിക്കുന്നവന്നു അക്ഷയസുഖപ്രാപ്തിനിരൂപണം. ല് 21 
വിദ്വാന് വിഷയങ്ങളില് പ്രവൃത്തിക്കുകയില്ലെന്ന വിരൂപണം. 8? ളള 
കാമക്രോധങ്ങളെ ജയിച്ചവന്നുമാത്രം ആത്മാനന്മാനുഭൂതി നിരൂപണം. ലി 3 
വിദേഹമുക്തിയെ പ്രാപിച്ച യോഗിയുടെ ലക്ഷണം. ടട 94 
സംശയവിപരീതഭാവനകളില്ലാത്തവര് വിദേഹമുക്തിക്കഹന്മാര്എന്ന 
നിരൂപണം. റ 25 
കാമക്രോധാടികളില്ലാത്തവക്കു മാത്രമേ ജീവന്മുക്തിസുഖാനുഭവമുണ്ടാക. 
യുള്ളൂവെന്ന നിരൂപണം. ക 26 
നീഭിധ്യാസംശീലിക്കുന്നവന്നാവശ്യമായ 6 സാധനങ്ങളുടെനിരൂപണം. 89 9728 
ബ്രഹ്മജ്ഞാനംകൊണ്ടുമാത്രം മുക്തിനിരൂപണം. 89 

ആറമമഭ്ധ്യായാനുക്രമണികാ. 

കമ്മയോഗത്തെ സ്തൂതിപ്പാനായിട്ടു സിഷ്ഠാമകമ്മയോഗിക്കുമാതരം സന്ധ്യാ 
സിത്വനിരൂപണം. 90 1 
സന്ധ്യാസവും കമ്മയോഗവും അഭിന്നം എന്നു നിരൂപണം. ട് [2 
ആരുരുക്ഷുകമ്മംചെയ്യേണം. ആരുഡന് കമ്മം വിട്ടിരിക്കണം. 91 8 

യോഗാരൂഡന്െറ ലക്ഷണനിരൂപണം. ൽ 4 
ആത്മാവുതന്നെ ആത്മാവിന്നു ബന്ധുവും ശത്രവുമെന്ന നിരൂപണം. 92 [2] 

ഏതുവിധത്തില് ഒരുവന്നവന്തന്നെ ബന്ധുവായും ശത്രവാഷ്ടമിരിക്കു 
ന്നുവെന്ന നിരൂപണം 92, 6 
യോഗാരൂഡനന്െറ ലക്ഷണങ്ങാം 2 ദ്ര്രോകം. 98 78 

ബന്ധുശത്രക്കളില് സമഭാവമുള്ള ജീവന്മൂക്തന്െറ ശ്രേഷ്ൃത്വനിരൂപണം കി 9 
സമാധിയഭ്യസിക്കുന്നതിന്നാവശ്യമായ അംഗങ്ങളുടെ നിരൂപണം 94 10 
സമാധി ശീലിക്കുന്നവന്െ ആസനലക്ഷണം മ 11 
ആസനത്തിലിരുന്നിട്ടു ചെയ്യേണ്ടതെന്തെന്നുള്ള നിരൂപണം 12 

ശരീരത്തെയും ശിരസ്സ്ിനെയും എങ്ങിനെ നീത്തീട്ടാണ്' സമാധിയഭ്യ 
സിക്കേണ്ടത് എന്ന നിരൂപണം. 95 18 
സമാധിക്കത്യാവശ്യമായ അസാധാരണസാധനങ്ങം ട് 14 
സമാധിയഭ്യസിക്കുന്ന ബ്രഹ്മജ്ഞാനിക്കു ജീവനമൂക്തിഫലപ്പാഫ്ഠിനിരുപണം ൭൭ 15 

ആഹാരാടികളില് നിയമമില്പാത്തവന്നു യോഗംലഭിക്കുകയില്ലെന്നനിരൂപണം ൭ 16 
സമുചിതാഹാരാദികളില് സ്ഥിരനിഷ്യയുള്ളവന്നു മുക്തിപ്രദമായ യോ 
ഗലാഭനിരുപണം 96 17 
യോഗാരൂഡലക്ഷണം വീണ്ടും പറയുന്നു ി 18 
ചിത്തം അടങ്ങിയതിന്നുള്ളു ഉപമാ റ) 10 



വിഷയങ്ങഠം. 

യോഗിയായവന് ആത്മാവിനെ അറിഞ്ഞതുകൊണ്ടനുഭവിക്കുന്ന സ 
ന്തോഷനിരൂപണം 
സ്വാത്മാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്ന യോഗി അതില്നിന്നു ചലിക്കയില്ലെ 
ന്ന നിരൂപണം 

ബ്രഹ്മവിത്ത് എതര മഹത്തായടുഃഖത്തിലും ചലിക്കുന്നവനല്ലെന്നുള്ളനിരുപണം, 

9 പണിപ്പെട്ടും യോഗം ശീലിക്കേണ്ടതാണെന്നു 
സമാധി ഏതെല്ലാംവിധത്തിലഭ്യസിക്കേണം എന്ന നിരൂപണം 
മനസ്സിനെ മെല്ലെമെല്ലെ ശാന്തമാക്കേണം. 

മനസ്സിനെ വിഷയങ്ങളില്നിന്നു പിന്വലിച്ചിട്ടു തന്െറ സ്വരുപമാ 
യ ആത്മാവില് സ്ഥിരപ്പെടുത്തേണം. 

ശാന്തമായ മനസ്സില് ബ്രഹ്മസഖം ആവിഭവിക്കും 
യോഗി അക്ഷയസുഖപ്രാഫ്ലിക്കർഹന് 
യോഗം സിദ്ധിച്ചവന് ആത്മാവുതന്നെ സവ്വവും എന്നു കാണുമെന്ന 
നിരൂപണം 
സവ്യയാത്മദശനത്തില്നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഫലസ്വരൂപം 

പ്രാരബ്ലാനുസരണം ജീവിതരീതി ഏതുവിധമായിരുന്നാലും ആത്മ 
ജ്ഞാനി മുക്തിയെ പ്രാപിക്കും 

ജ്ഞാനി എല്ലാം ആത്മാവെന്നു കണ്ടവനാകയാല് ആരേയും ഒരുവിധ 
ത്തിലുര് ഉപദവിക്കുകയില്ല 

അന്തദകരണത്തെ ബൃഹ്മത്തില് സ്ഥിരപ്പെടുത്താനുള്ള വഴി ഞാനറിയു 

ന്നില്പം അതുപദേശിക്കേണം എന്ന അജ്ജുനപ്രാത്ഥന 

ചാഞ്ചല്യാടി ഗുണമുള്ള മനസ്സിനെ അടക്കാന് സാധിക്കയില്ലെന്നുള്ള 
വിവരണം 
മനസ്സിനെ അടക്കാന് ഭഗവാന് ഉപദേശിക്കുന്ന വഴി 
മനസ്സിനെ അടക്കാതെ യോഗം സാധിക്കുകയില്ലെന്നുള്ള ഭഗവന്മതം 

യോഗപൃത്തിയില് എത്താതെ മരിക്കുന്നവന്െറ പിന്നെത്തെ ഫല 

ത്തെക്കുറിച്ച് അര്ജജുനന്െറ സംശയം 
യോഗഭഷ്ടുന്നു നാശംതന്നെയോ ഫലം എന്ന സംശയം 

എന്െറ സംശയം നിന്തിരുവടിതന്നെ തീത്തുതരേണംഎന്ന്' അര്ജജ്ു 
ന൯ ചെയ്യുന്ന പ്രാത്ഥന 
യോഗ്രഭൂഫ്ടൂന്നു നാശമില്ല എന്ന ഭഗവടദ്വാക്യം 

യോഗഭഷ്ടന് സ്വഗ്ലാടിലോകസുഖാനുഭവാനുന്തരം ശ്രിമാന്മാരുടെകല 
ത്തില് ജനിക്കുമെന്നുള്ള ഭഗവടപദേശം. 

വിരക്തനായ യോഗരഭഷ്ഠന്നു ജ്ഞാനികളുടെ കുലത്തില്തന്നെ പുനര്ജ 
ന്മം എന്ന നില 

ജ്ഞാനികലത്തില് ജനിച്ച യോഗി ജ്ഞാനപൃത്തിക്കായ്കകൊണ്ടുതന്നെ 

പരിശ്രമിക്കുമെന്ന നിരൂപണം 

പൂവ്യൂജന്മാഭ്യാസബലത്താല് ഇ്ഞാനന്ദിഷ്ടയില്തന്നെ പ്രവ്ൃത്തിക്കുകയു 
ഒയവെന്നുറപ്പിക്കല് 
ജ്ഞാനത്തിന്നായി പ്രയത്തിക്കുന്നവന്െറ ഫലനിരൂപണം 

ഇതരമാഗ്ശുത്തില് പ്രവൃത്തിക്കുന്നവരേക്കാഠം  ബ്രഹ്മജ്ഞാനിക്കുള്ള മ്രേ 
ദ്ലത്വകഥനം 

അത്യന്തം യുകതനായവന്െറ ലക്ഷണം 

൫60൦ അധ്യായാനുക്രമണികാ സമാഫ്പാ ശുഭമസ്തു. 

ഭാഗം. 
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ഏഴാം അധ്യായം. 

വിഷയങ്ങ. ഭാഗം. ശ്ലോകം. 

ഇരശ്വരാശ്രയംകൊണ്ടുതന്നെ ജ്ഞാനം സമ്പാടിപ്പാന് കഴികയുള്ളവെ 
ന്നു നിരൂപണം 107 1 
വി്ഞാനുസഹിതമായ ജ്ഞാനത്തെ ഉപദേശിക്കാം എന്ന ഭഗവതപ്ര 
തിയഞാസ്വരുപം റു ഉ 
മോക്ഷത്തിന്നായി പ്രയത്നിക്കുന്ന അനേകം പേരില് ടൂര്ല്പഭം ചിലക്ക 
മാത്രമേ ഫലപ്രാപ്പി ക്ഷണത്തിലുണ്ടാകയുള്ളുവെന്ന നിരൂപണം 108 8 
അപരപ്രകൃതിയുടെ സ്വരൂപനിരുപണം റ് 4 

പരപ്രകൃതിയുടെ സ്വരൂപനിരുപണം ടം ി 
രണ്ടു പ്രകൃതിയില്നിന്നുണ്ടായ കാജ്യയിരൂപണം 109 6 

സൂത്രത്തില് മണിഗണദൃഷ്ടാന്താനുസരണം ഭഗവാന് സവ്വജഗദധിഷ്ണാ 
നം എന്ന നിരൂപണം 3 ഥു 

ജലാടിഭതങ്ങളില് രസാദിരൂപേണ ഭഗവാന് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നുവെന്ന 

നിരൂപണം 110 8 
സത്വാടി ഗുണങ്ങം നിമിത്തം വിഭിന്നമായി കാണപ്പെടുന്ന ജഗത്ത് 
ബ്രഹ്മംതന്നെ. ബ്രഹ്മത്തില് ജഗത്തില്ലെന്നുമുള്ള നിരൂപണം ശ്ലോകം 110118 918 

ഫഗുണമയങ്ങളായ പദാത്ഥങ്ങം നിമിത്തം മോഹത്തിലകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന 
ലോകം ഗുണകായ്യുത്തില് അകപ്പെടാതിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മം പ്രത്യക്ഷമാ 
യിരിക്കെ അറിയുന്നില്ല എന്ന നിരൂപണം. 119 19 
ഗുണമയമായിരിക്കുന്ന മായയെ നിര്ഗുണമായ ബ്രഹ്മത്തെ ആശ്രയി 
ച്ചിട്ടുതന്നെ അതിക്രമിക്കേണം എന്ന നിരൂപണം 118 14 

അസുരസ്വഭാവമുള്ള താക്കികന്മാര് മുതലായവര് പരമേശ്വരനെ ആ 

ശ്രയിക്കുന്നില്ലെന്നുള്ള നിരൂപണം ലു) 15 

നാലുവിധത്തിലിരിക്കുന്ന പുരുഷന്മാർ പരമേശ്വരനെ ആശ്രയിക്കുന്നു 

വെന്ന നിരൂപണം 114 16 
ആ നാലുതരക്കാരിത് ജ്ഞാനി ശ്രേഷ്ലനും ഭഗവല്പ്രിയനുമാണെന്ന 
നിരൂപണം റു പ്പി 
ഞാനി ഭഗവത്.സ്വരൂപന്തന്നെയെന്ന നിരൂപണം ര 18 
സവ്യൂത വാസുദേവനെ കാണുന്നവന് ഒടുര്ല്പഭന് 115 19 
അവിവേകികഠം അന്യദേവനെ ആശ്രയിക്കുന്നു. ട് 0) 

ഇതരദേവാരാധനങ്ങളില് ശ്രദ്ധയേയും അന്തയ്യാമിതന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നു 

വെന്ന നിരൂപണം 110 91 
ഇതരദേവാരാധനത്താല് അഭിഷ്ടുപ്പാപ്പിയും സവ്വേശ്വരനില്നിന്നുതന്നെ 
യാണു കിട്ടുന്നതെന്ന നിരൂപണം ി ഉള 
ഇതരദേവോപാസകന്മാക്ക നശ്വരഫലപ്രാഫ്തിയും സവ്വേശ്വരോപാസ 
കന്മാക്കു മുക്തിയും എന്ന നിരൂപണം ട് 8 

സത്തേത്', അസത്തേത്' എന്നു നിണ്ണ്ൂയിപ്പാന് കഴിയാത്ത പണ്ഡിത 
ന്മാരും ദേഹവിലക്ഷണനായ പ്രത്യഗാത്മാവായിരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ 
ദേഹമുള്ളവനായിട്ടു മോഹത്താല് വിചാരിക്കുന്നു 117 ളമ 

മൂഡ്ധന് പരമാത്മാവിനെ അറിയുന്നില്ല [217 
പരമാത്മാവ്" എല്ലാം അറിയുന്നു പരമാത്മാവിനെ ആരും അറിയുന്നില്ല 6 
സുഖ൭ഃഖാടിദ്വന്ദ്വങ്ങഠം നിമിത്തം മോഹിച്ചവക്ക ജ്ഞാനം ഹൃദയത്തി 
ലുണ്ടാകുന്നില്ല 118 7 
പുണ്യത്താല് പാപത്തെ കഴുകിക്കുഞ്ഞവര് പരമേശ്വരനെ ഭജിക്കുന്നു 

എന്ന നിരൂപണം ടി 8 



വിഷയങ്ങ. 

മന്ദബുദ്ധികഠംക്കു സവ്ൃത ബുൃഹ്മദശനമൂണ്ടാവാന് സഥുണോപാസനും 
പറയപ്പെട്ടുവെന്ന നിരൂപണം 2 ശ്ലോകം 

പാം അധ്യായാനുക്രമണികാ സമാഫ്ലാ. 

എട്ടാം അഭ്ധ്യഠയം. 

ബ്രഹ്മം എന്ത്? അധ്യാത്മം എന്ത് $ എന്നിങ്ങിനെ ഏഴു സംഗതിക, 
ളെക്കറിച്ച അര്ജഇജ്ുനന്ചെയ്തു ചോദ്യത്തിനു. ഭശഗവാനരുളിച്ചെയ്യുന്ന 
മവപടി 2: ശ്ലോകം 
ബ്രഹ്മം അധ്യാത്മം കമ്മം എന്ന മൂന്നിന്െറ വിവരണം. 
അധിഭൂതം, അധിദൈവം, അധിയജ്ഞം എന്ന മൂന്നിന്െറ വിവരണം 

ഏഴാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്നുത്തരമായിട്ടു മരണസമയത്തിലും ബുഹ്മ 
ജ്ഞാനി ആത്മാവൃതന്നെ ബ്രഹ്മം എന്ന ഓവമുള്ളവനായിരിക്കേണമെന്ന്' 

എല്ലാവക്കും മരണസമയത്തിലുള്ള വിചാരാനുസരണക്തന്നെ ഗതിയു 
ഞ്രാകുന്നുവെന്നു 
എപ്പോഴും ബ്രഹ്മാനുസന്ധാനം ചെയ്യുന്സവന്നുതന്നെ ബ്രഹ്മപ്രാഫ്ലരിയു 
ണ്ടാകയുള്ളവെന്ന നിരൂപണം 

ബ്രദ്മധ്യാനംകൊണ്ടു ബ്രഹ്മത്തെത്തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നുവെന്ന നിരൂപണം 

ഉപാസകന് പ്രാപിക്കുന്നതായ പരതത്വസ്വരൂപന്മിരൂപണം. 

ഉപാസകന്നു പരതത്വപ്രാപ്ിക്കാവശ്യമായ സാധനങ്ങളുടെ നിരൂ 
പണം. 

ബ്രഹ്മത്തെ അറിഞ്ഞവന് ബ്രഹ്മഭാവം പ്രാപിപ്പാന് ബ്രഹ്മചയ്യും അ 
നുഷ്തിക്കുന്നു വെന്ന നിരൂപണം. 

ഉപാസകനായ യോഗിക്ക് ക്രമമുക്തി സിദ്ധിക്കും പക്ഷേ ക്ലേശപ്പെ 

ടേണം എന്ന നിരൂപണം 2 പദ്യം. 
ബ്രഹ്മവിത്തിന്നു ബ്രഷ്മപ്രാഫ്മിക്ശേശംകൂടാതെ ലഭിക്കും എന്ന നിരൂ 
പണം. 
മുക്തിയെപ്പാപിച്ചവക്കു പിന്നെ ജന്മാദി€ഃഖങ്ങഠംക്കവകാശമില്ലെന്നു. 

ബ്രഹ്മലോകാദികളില് ചെന്നവക്കം പുനരാവത്തിയുണ്ടു്', ബ്രഷ്മവിത്തു 
കഠംക്കാവക കഷ്ടൂമുണ്ടാകയില്ലെന്നു. 
ബ്രഹ്മാവിനന്െറ അഹോരാത്രികളുടെ വണ്ണുനും. 

ബ്രഹ്മാവിന്െറ പകലില് പ്രാണികളുടെ ജനനം രാത്രിയില് മരണം 
എന്ന നിരൂപണം. 
ജീവന്നു നാശമില്ല എന്നറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ്' ഉപ്പനീചഗതികാം ഉ 

ണ്ടാകുന്നത്'. 
സവ്വഭൂതങ്ങളുടെ നാശകാലത്തിലും പരമാത്മാവിന്നു നാശമില്ലെന്നുള്ളൂ 

നിരൂപണം. 
ഏതിനെ പ്രാപിച്ചാല് പിന്നെ ജന്മാദികളുണ്ടാകയില്ലെയോ അതുത 
ന്നെ പരമാത്മസ്വരൂപം എന്ന നിരൂപണം. 

പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിപ്പാന് ജ്ഞാനസ്വരൂപമായ ഭക്ത്! പരമസാ 
ധനം എന്ന നിരൂപണം. [ 

ഏതുകാലത്തില് മരിക്കുന്നവര് പിന്നെ ജനിക്കും ഏതുകാലത്തില് മരി 
കടന്നവര് പിന്നെ ജനിക്കയില്പ എന്ന കാലനിയമനിരൂപണം. 

ഉത്തരായണകാലത്തില് മരിക്കുന്നവക്കു ക്രമമുക്തി സിദ്ധിക്കും എന്ന 
നിരൂപണം. 
ദക്ഷിണായണത്തില് മരിക്കുന്നവക്കു പുനര്ജന്മമുണ്ടു. 

ഭാഗം. 
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വിഷയങ്ങ. 

ഉത്തരായണദക്ഷിണായനുരൂപങ്ങളായ ശുച്ഛകൃഷ്ണുഗതികഠം അനാടിസി 
ദ്ധകളാണെന്നു. 

രണ്ടു ഗതികളുടെ ഫലമറിയുന്നവന് മോക്ഷമാഗ്ലുത്തില് ജാഗരുകനായി 

രിക്കേണം എന്നു. 
സഗുണബ്രഹ്മോപാസകന്നു പ്രാപ്യമായ സുഖത്തിന്െറ നിരൂപണം. 

85൦ അധ്യായാനുക്രമണികാ സമാഫ്മാഃ. 

ഒമ്പതാം അധ്യായം. 

വിജ്ഞാനസഹിതമായ ജ്ഞാനം അതിരഹസ്യമായ സംഗതിയാണെ 
ന്നു നിരൂപണ. 
രാജവിദ്യാ എന്നിത്യാദി വിശേഷണങ്ങളാല് ജ്ഞാനത്തിന്െറ അത്യയല് 
കൃഷ്ടുത്വത്തെ സ്മചിപ്പിക്കുന്നു. 
ഇഞാനമാഗ്ലുത്തില് ശ്രദ്ധിക്കാത്തവക്കു ജന്മമരണാദ്യനത്ഥംതന്നെ ഫലം. 
രസ യബ്ബഹ്മത്തിന്നു ഭൂതങ്ങളില് പ്രവേശനാടികഠം ഇല്ലെന്നുള്ള നിരൂപ 

ണം £ ദ്ര്രോകം. 
ആകാശത്തില് വായുവെന്നപോലെ സവ്യഭതങ്ങഠം ബ്രഹ്മത്തിലിരിക്കു 
ന്നുവെന്ന നിരൂപണം. 

സവ്ൃഭതങ്ങളുടെ ഉത് പത്തിലയസ്ഥാനം പരമാത്മാവുതന്നെ. 

പരമാത്മാവുതന്നെ മായയെക്കൊണ്ടു ഭൂതവഗ്ലത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നുവെന്നു 
കാണിക്കുന്നു. 
ഉദാസീനനും സംഗരഹിതനുമായ ഇരശ്വരന്നു സ്ൃഷ്ടൂ ച്രാദികമ്മങ്ങളേറ$ 

സംബന്ധമില്ല, ഏന്നു. 
ഭഗവല്സാന്തിധ്യത്താല് പ്രകൃതിതന്നെ സൃഷ്ടപ്യാദികളെ നടത്തുന്നുവെ 

ന്ന നിരൂപണം. 
ഏകനായ ദേവന് സകലഭൂതങ്ങളില് ഗുൂഡനായിരിക്കുന്നുവെന്നറിയാ 
ത്ത മൂഡന്മാര് ഇരശ്വരനെ തിരസ്കരിക്കുന്ന. 
മൂഡന്മാരുടെ സ്വഭാവത്തെയും അവര് ആസുരയോനികളില് പ്രവേശി 
ക്കുമെന്നും നിരൂപണം, 
ജന്മനാ ദൈവീസമ്പത്തുള്ളവര് പരമാത്മാവിനെ ഭജിക്കുമെന്ന നിരു 
പണം. 

മോക്ഷേച്ഛുയുള്ളവര് ഭഗവാനെ ഉപാസിക്കേണ്ടതായ മാഗ്ലുത്തെ കാ 
ണിക്കുന്നു. 
ജ്ഞാനികളുടെയും അജ്ഞാനികളുടെയും പരമേശ്വരോപാസ്തിയില് 

തുള്ള ഭേദം. 
സത്തായും അസത്തായും കാണപ്പെടുന്നതെല്ലാം പരമേശ്വരന്തന്നെ 
എന്ന നിരൂപണം 4 ദ്ര്രോകം. 

സകാമകമ്മികഠംക്കു സ്വഗ്ലസുഖപ്രാഫ്മി ഫലം എന്നു. 

സ്വശ്ശൂത്തില്ചെന്നവക്കു പുനര്ജന്മമുണ്ടെന്ന്'. 
ബ്രഹ്മനിഷ്ന്മാരുഭെ യോഗക്ഷേമത്തെ പരമാത്മാവുതന്നെ വഹിക്കും 
എന്ന നിരൂപണം. 

പരമാത്മാവിനെജല്ലാതെ അന്യദേവനെ ഭജിക്കുന്നതു ശ്രേയസ്സിന്നു 

കാരണമാകയില്ല. 
തത്വമറിയാത്തവക്കു മോക്ഷംസിഭ്ധിക്കയില്ല. 
ഇന്ദ്രാടിദേവന്മാരെ ഉപാസിക്കുന്നവക്കു അതിന്നനുസരിച്ചഫലം സി 
ഭ്ധിക്കും എന്നു. 
ഭക്തിപൂവ്വംസമപ്പ്ിക്കുന്ന പതുപുഷ്ണാടികളേയും ഇരശ്വരന് സ്വീകരിക്കു 
ന്നുവെന്നു. 

ഭാഗം. ദ്ലരോകം. 
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വിഷയങ്ങാം. 

ഇരശ്വരാപ്പ്യണബുങ്ധിപുവ്വം കമ്മങ്ങളെല്പാം നടത്തേണമെന്നുപദേശം. 

നിഷ്ട്രാമകമ്മകത്താവിന്നു ജ്ഞാനവും തന്നിമിത്തം മോക്ഷവും സിദ്ധിക്കും 

എന്ന്, 
പരമാത്മാവ് സകലഭൂതങ്ങളിലും സമസ്വരൂപനായിരിക്കുന്നുവെന്ന്. 
ഭ൪ര്വ്യാപാരമുള്ളവനായിരുന്നാലും ബ്രഹ്മഭാവനയെ അനുസന്ധാനംചെ 

യ്യുന്നവന് ദോഷമുക്തനായിട്ടു സാധുവായി ഭവിക്കുന്നുവെന്ന്”. 
ബ്രഹ്മാനുസന്ധാനത്താല് ഉടന്തന്നെ ധമ്മസ്വരൂപനായിട്ടു മുക്തിയെ 
പ്രാപിക്കും 
സ്റ്രിശദന്മാര്കൂടെ ജ്ഞാനത്താല് ശുദ്ധന്മാരാകുന്നസ്ഥിതിക്ക്' ബ്രാഹ്മ 
ണന് പരിശുദ്ധനാകുമെന്നു പറയേണമോ എന്ന വാക്യത്താതി. 
ജ്ഞാനത്തിനെറ മഹിമയെ വണ്ണിച്ചു. 
ഇശ്വരനെഭജിക്കേണ്ടതായ മാഗ്ലുത്തെ പറയുന്നു. 

ഒമ്പതാമദ്ധ്യായാനുക്രമണികാ സമാഫ്ലാ. 

പത്താമഭ്ധ്യറയം. 

ശ്രദ്ധയുള്ളവനോടുമാത്രമേ ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കാവുവെന്നുറപ്പിക്കുന്നു. 
അനന്തരജാതന്മാരായ ദേവാദികഠം ഇശ്വരപ്രഭാവം അറിയില്ലെന്ന 
നിരൂപണം. 
പരമേശ്വരജ്ഞാനംകൊണ്ടു ബുദ്ധിദോഷങ്ങളും തല്കായ്യുങ്ങളും ഇല്ലാ 
താകും എന്ന നിരൂപണം. 
ഇരശ്വരാനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ടും ഇല്പാത്തതുകൊണ്ടുമാണ്' ചി 
ലക്ക ജ്ഞാനാടിസതഗുണങ്ങളും മറവചിലക്കു അജ്ഞാനാദി ദുര്ഗുണ 
ങ്ങളുമുണ്ടാകുന്നത്” 2 ശ്രോകം. 
സാമാന്യ്യമായിട്ടു ഭഗവദ്വിഭതിവണ്ണുനം. 
ഭഗവദ്വിഭതികളുടെ യഥാത്ഥജ്ഞാനത്തിന്െറ ഫലം എന്താണെന്നു 
കാണിക്കുന്നു. 
അറിവുള്ളവര് പരമേശ്വരനെ. ഭജിക്കുന്നു. 
പരമേശ്വരനെ ഭജിക്കേണ്ടതായ ക്രമം. 

വേദാന്തശ്രവണരൂപമായ പരമേശ്വരഭജനത്താല് ജ്ഞാനം ഉണ്ടാകും 
എന്ന നിരൂപണം. 
ഏതാംവിഭതിം എന്നതു മുതല് യേനമാമുപയാന്തിതേ എന്നതുവരെയു 
കുള ശ്ലോകങ്ങളുടെ പ്രകാരാന്തരത്തില് വ്യാഖ്യാനവും. 

പരമാത്മാവുതന്നെ ജ്ഞാനപ്രകാശത്താല് അജ്ഞാനത്തെ നശിപ്പിക്കു 
ന്നുവെന്ന നിരൂപണം. 

പരംബ്ൃഹ്മ പരംധാമ എന്നതു മുതല് 4 ശ്ല്രോകംകൊണ്ടു അജ്ജുനന് 

ഭഗവന്മാഹാത്മൃത്തെ വണ്ണിക്കുന്നു. 
ഭഗവദ്വിഭതിയറിവാന്വേണ്ടി ഭഗവാനോടുഅജജുനന്ചെയ്യുന്നപ്രാത്ഥന. 

അങ്ങയെ എങ്ങിനെയാണറിയേണ്ടത്ള്” എന്നജ്ുനനെറ ചോദ്യം. 
അങ്ങയുടെ ഐശ്വയ്യത്തേഷും വിഭൂതിയേയും വിസ്തൂരിച്ചരുളിചെയ്യേണം 
എന്ന അജ്ജുനപ്രശ്ം. 
വിഭൂതിയെ വിസ്ത്രിക്കാം എന്ന ഭഗവല്പ്രതിജ്ഞാ. 

ഉൃത്തമമധ്യമാധികാരികഠം ഉപാസിക്കേണ്ടതായ രൂപത്തെക്കറിച്ചു നി 
രൂപണം. 

ആദിത്യാനാമഹംവിഷ്ണുവെന്നതു മുതല് ജ്ഞാനം ജ്ഞാനുവതാമഹം എ, 
ന്നതുവരെയുള്ള 16 ഗ്ലോകംകൊണ്ടു മൂഡന്മാക്ടപോസിപ്പാനുള്ള വിഭ 

146 

[ 

ി 

തികളെ ഭഗവാന് വിസ്തരിക്കുന്നു. 18116589 
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വിഫയങ്ങഠം. 
സമസ്തുലോകരൂപത്തില് കാണപ്പെടുന്നതു പരമാത്മാവുതന്നെ എന്ന 
നിരൂപണം. 

ഇരശ്വരവിഭൂതികഠംക്കവധിയില്ലെന്ന്'. 

സാമാന്യയമായിട്ടു വിഭൂതിയെ പറഞ്ഞുവെന്ന്. 
വിഭൂതികളെ ഉപാസിക്കുകയെന്നതു സാധ്യമല്ലാത്തതിനാല് വിശ്വംഭഗ 

വാന് എന്നുപാസിക്കേണ്ടതാണെന്നു നിരൂപണം. 

പത്താം അഭ്ധ്യായാനുക്രമണികാ സമാഫ്ലാ. 
ശുഭമസ്ത് 

11-0൦ അദ്ധ്യായം. 

ഭഗവല് കാരുണ്യത്താല് മോഹം നശിച്ചുവെന്ന അര്ജജുനവചനം 

ഭഗവാന്െറ മാഹാത്മ്യത്തെ അജജുനന് പറഞ്ഞതിനെ കാണിക്കുന്നു. 

ഭഗവാന്െറ ഐശ്വയ്യുത്തെ കാണ്മാനുള്ള അജജുനനന്െറ ഇച്ഛാ. 

വിശ്വരൂപത്തെ കാട്ടിത്തരേണമെന്നുള്ള അജ്ജുനപ്രാത്ഥനാ. 
എന്െറ ബഹുവിധരൂപങ്ങളെ കണ്ടുകൊഠംക എന്ന ഭഗവദ്വാക്യം. 
രണ്ടു്ലോകം. ൽ 
വിശ്വരൂപനായ എന്നില് സകലലോകങ്ങളേയും കണ്ടുകൊഠംക എ 
ന്ന ഭഗവദ്വാക്യം. 

ഭഗവാന് അമജജ്ുനുന്നു ടില്യനേത്രം നല്കിയെന്ന്. 
ഭഗവാന് വിശ്വരൂപത്തെ കാട്ടിക്കൊടുത്തുവെന്ന സംജയവാക്യം. 

2 ശ്ലോകംകൊണ്ടു ഭഗവാന്െറ ആ സ്വരൂപത്തെ സംജയന് വണ്ണിച്ചത്. 
വിശ്വരൂപപ്രകാശത്തിന്നുപമ ലോകത്തില് ഇല്ലെന്നുള്ള നിരൂപണം. 
ഭഗവാന്െറ ദേഹത്തില് സവ്വലോകത്തേയും അര്ജജ്ുനന് കണ്ടുവെന്ന്. 

വിശ്വരൂപം കണ്ടപ്പോഠം അജജ്ുനന്നുണ്ടായ ആശ്ചയ്യാദിഭാവങ്ങളുടെ 
നിരൂപണം 

വിശ്വരൂപത്തില് ദേവന്മാര് മുതലായവരെ അര്ജ്ജുനന് കണ്ടുവെന്നത്. 
വിശ്വരൂപത്തില് അനേകകൈകഠം ഉദരങ്ങഠം മുതലായ അനേകാവ 
യവങ്ങാം കണ്ടുവെന്നു. 

പിശ്വരൂപത്തില് കണ്ട തേജഃപുഞ്ജം.. 
വിശ്വരൂപം അക്ഷരസ്വരൂപം എന്ന നിരൂപണം. 
വിശ്വരൂപത്തില് അനന്തവിയ്യാടിദര്ശനം. 
വിശ്വരൂപത്തിന്െറ ഭയങ്കരത്വാദിനിരൂപണം. 
വിശ്വരൂപത്തില് ദേവാദികളുടെ പ്രവേശനിരൂപണം. 

വിശ്വരൂപദശനത്താല് ദേവാടികഠം ആശ്ചയ്യുപ്പെടുന്നതിനെ അജു 

നന് കണ്ടുവെന്ന്. 
ഭയങ്കരരുപദര്ശനത്താല് അജജുനന്നുണ്ടായ ഭയകമ്പാടിഭാവനിരൂപ 
ണം മൂന്നുഗ്ലോകം. 
ദുഷ്യോധനാദികഠം നുശിപ്പാനായ്ക്ൊണ്ടു ഭഗവാന്െറ മുഖാന്തഭാഗത്തില് 

പ്രവേശിക്കുന്നതിന്െറ നിരൂപണം. നാലുദ്ല്രോകം. 

വിഷ്ണുവിനെറ ഭയങ്കരസ്വരൂപവണ്ണുനും.  ു 
ഉഗ്സ്വരൂപനായ അഞ്ങുന്നാരാകുന്നുവെന്ന അജജുനപ്രാത്ഥനാ. 
കാലസ്വരൂപന് ഞാനെന്ന ഭഗവദ്വാക്യം. 

ശത്രജയത്തില് അജജ്ുനന്നിമിത്തം, 
മാത്രം എന്ന ഭഗവദ്വചനം. 2 ഗ്ലോകം 
വ്ൃതരാഫ്ഠരോടുള്ള സംജയവചനും. 
ഭഗവാന്െറ മഹത്വനിരൂപണം. 

15 
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വിഷയങ്ങഠം. ഭാഗം. 

സവ്യദേവന്മാരാല് നമസ്ത്രരിക്കപ്പെടുവാന് യോഗ്യന് ഭഗവാന്തന്നെ 
യെന്ന നിരൂപണം. 107 
സഗുണനും നിഗ്ഗണനുമായിരിക്കുന്നവന് ഭഗവാനെന്ന നിരൂപണം. 168 
വായു അഗ്നി എന്നിത്യാദി ദേവന്മാര് ഏകനായ ഭഗവാന്തന്നെയെന്നു 
സവ്ൃത്ര നമസ്താര്യന് ഭഗവാനെന്ന്'. ്ു 
സവ്യ്യാപരാധങ്ങളെ ക്ഷമിക്കേണമെന്നു അജജുനന് ചെയ്യുന്ന പ്രാത്ഥ 
൯0. 2 ശ്ലോകം. 1069 
സവദേവാദികളെക്കാഠം അതിമഹത്വം ഉള്ളവന് ഭഗവാനെന്ന നിരൂപണം. .൭ 

അപരാധങ്ങളെ ക്ഷമിക്കേണമെന്ന പ്രാത്ഥനയില് അജ്ജ്ുനന് കാണി 

ന്ന ഉദാഹരണങ്ങള്. 170 
ഭയങ്കരമായ ഈ രൂപത്തെ ഉപസംഹരിക്കേണമെന്നുള്ള പ്രാത്ഥന. വം 
സ്വെമ്യമായ പൂവ്യരൂപത്തെ കാട്ടിത്തരേണമെന്ന് വീണ്ടും പ്രാത്ഥന. ക 
ഭഗവദനുഗഹംകൊണ്േ വിശ്വരൂപദര്ശനമണ്ടാകയുള്ളവെന്നു നിരൂപണം. 171 

വിശ്വരൂപദര്ശനം അതീവടുര്ല്ലഭം എന്ന്. റു 

ഭയംകൂടാതെ എന്െറ സ്െൌമ്യരൂപത്തെ കണ്ടുകൊഠംകയെന്ന ഭഗവഭുക്തി: , 
സ്ഥെമ്യരൂപത്തെക്കാട്ടിക്കൊടുത്തിട്ടു' ഭഗവാന് അജ്ജുനനെ നിഭയനാ 
ക്കിയെന്നു സംജയവചനം. 175 
സെരമ്യരൂപദര്ശനത്താല് അജ്്ജുനന്നു സ്വസ്ഥത കിട്ടിയെന്നു വിരൂപണം. 
വിശ്വരൂപദര്ശനത്തിന്െറ ശ്രേഷ്ലതയെ നിരൂപിച്ചിരിക്കുന്നു. ി 
ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്തായറിവാന് കമ്മങ്ങഠംകൊണ്ടു സാധിക്കയില്ലെന്നു. 178 
ഭഗവല് സാക്ഷാല്കാരം സാധിപ്പിക്കുന്ന ഭക്തിയുടെ സ്വരൂപനി 

രൂപണം. ി 
ഭഗവാനെ പ്രാപിപ്പാന് ആവശ്യമായ അഞ്ചു സാധനങ്ങളുടെ നിരൂപണം. ൭ 

11൦ അദ്ധ്യായത്തിലെ അനുക്രമണികാ സമാപ്ലാ. 

12_ഠം അധ്യായം. 

സഗുണനിര്ഗുണോപാസകന്മാരുടെ താരതമ്യം അറിവാനാഗഹിക്കുന്ന 
അര്ജുനന് ചെയ്യുന്ന ചോദ്യം 174 

എല്ലാം ബ്രഹ്മം എന്ന ഭാവത്തില് സഥഗുണത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവര് 

ശ്രേഷ്യന്മാരെന്ന നിരൂപണം. 176 
നിര്ഗുണോപാസകന്മാര് അത്യന്തം ശ്രേഷ്ലന്മാരെന്ന നിരൂപണം രണ്ടു 
ദ്ലര്രോകം. ി 

ചിത്തത്തിന്നു പരിപാകം സിദ്ധിച്ചിട്ടില്ലാത്തവക്കു നിര്ഗുണോപാസ 
നത്തില് ക്ലേശം അധികം എന്ന നിരൂപണം. 176 

സഗുണോപാസനകൊണ്ടു ചിത്തശുദ്ധിവന്നവക്കു ബ്ൃഹ്മജ്ഞാനാദ്വാരാ 
ബന്ധനിപ്പത്തിയുണ്ടാകുമെന്ന നിരൂപണം 2 ദ്ലേ്രോകം. 17% 
ബ്രഹ്മജ്ഞാനം സിദ്ധിച്ചു മുക്തി പ്രാപിപ്പാന് ഭഗവാനെ ഉപാസിക്കേ 
ണം എന്ന്”. ി 

വിശ്വരുപത്തെ ധ്യാനിപ്പാന് സാധിക്കാത്തവന്ന്' ഇതരസാധനനിരു 
പണം. ര 

അഭ്യാസത്തില് അശക്തന് കമ്മം നുടത്തേണം എന്ന നിരൂപണം. 178 
തീരെ മന്ദബുദ്ധിയാണെങ്കില് കമ്മഫലത്തെ കാംക്ഷിക്കാതെ കമ്മം 
ചെയ്യേണം. ലം 

കമ്മഫലത്യാഗത്താല് മോക്ഷം സിദ്ധിക്കും. 179 
ദ്വേഷാദിദോഷം ലേശവുമില്ലാത്തവന് ഭഗവല്പ്രിയനെന്ന നിരൂപ 
ണം 8 ശ്ലോകം. 179_150 
ഭഗവല്പ്രിയന്െറ ലക്ഷണം. ് 

ദ്ല്രോകം. 

37 
35 
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വിഷയങ്ങാം. ഓഗം. ദ്ര്്രോകട. 

ഭഗവല്തഭക്തന്െറ മററ ലക്ഷണങ്ങാം. ക 18 

രാഗദ്വേഷാദികഠം ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതാണ്' വിദ്വല്ലക്ഷണം. 191 17 

ശത്രമിത്യാദികളില് സമബുദ്ധിയുക്തന് ഭഗവല്പ്പിയന് എന്ന നിരൂ 
പണം ജ ഗ്ര്രോകം. 181 18 

ദ്വേഷമില്ലായ്മ മുതലായ ലക്ഷണമുള്ളവരെല്പാം ഭഗവല്പ്രിയന്മാര്ത റി 19 
ന്നെയെന്ന നിരൂപണം. 192 0) 

120൦ അധ്യായത്തിലെ അനുക്രമണികാ സമാപ്ലാ ശരഭമസ്ത. 

19 ഠം അധ്യായം. 
ക്ഷേതൃത്തിനെറഷും ക്ഷേതൃജ്ഞന്െറയും സ്വരൂപനിരുപണം. 159 1 
അനേക യൃക്തികാംകൊണ്ടും പ്രമാണങ്ങാംകൊണ്ടും ദേഹാദികലില്ന്ദി 

ന്നു വേദിട്ടിരിക്കുന്ന ക്ഷേതുജ്ഞനെകറിച്ചുള്ള നിരൂപണം. റു ) 
ക്ഷേതജ്ഞനും പരമാത്മാവും ഒന്നുതന്നെയെന്ന നിരൂപണം. ലു ളു 

ക്ഷേത്രം ബ്ൃഹ്മത്തില് കല്ലിതം എന്ന നിരൂപണം. റ് ഉ 
ക്ഷേതൃക്ഷേതജഞന്മാരെകറിച്ചു വീണ്ടും പറയാം എന്ന ഭഗവരപ്പ 
തിജ്ഞാ. 194 8 
ക്ഷേതരത്തിന്െറയും ക്ഷേതുജ്ഞനറെറയും യഥാത്ഥനിരൂപണം ശ്രുത്യാദി 
പ്രമാണങ്ങളാൽ ചെയ്യുപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന്'. 185 4 

ക്ഷേതസ്വരുപനി രൂപണം 2 ദ്ര്രോകം. 155186 50 
ആത്മജ്ഞാനമുണ്ടാവാനുപകരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളുടെ നിരൂപണം. നു റു 
ജന്മമരണാദിടുഃഖദോഷനിരൂപണം. ലം 197 ടട 

പുത്രഭായ്യ്യാദികളില് ആസക്തികൂടാതിരിക്കേണം എന്ന നിരൂപണം 
3 ലോകം. 197198 011 

അറിയേണ്ടതായ ക്ഷേതൃജ്ഞനെയഷും അറിഞ്ഞാലുള്ള ഫലത്തെയും 

വിരൂപിക്കുന്നു 186 19 
ക്ഷേതരജ്ഞസ്വരൂപനായ പരമാത്മാവിന്െറ പാണിപാദാടിനിരുപണം 189 13 
ക്ഷേത്യജ്ഞലക്ഷണം പരമാത്മാവിലുണ്ടെന്ന നിരൂപണം 14 

സപവ്യജഗത്തും ബുഹ്മം മാത്രമാണെന്ന നിരൂപണം 190 15 

വിഭിന്നങ്ങളായ വ്യക്തികളില് ബ്രഹ്മം അഭിന്നമാണെന്ന നിരൂപണം ച “10 
ബ്രഹ്മസ്വരൂുപം. പ്രാഫ്ഠിസാധനം, തുപലബ്ലിസ്ഥാനം എന്നിവയുടെ 
നിരൂപണം 191 17 

ക്ഷേരരവും ക്ഷേതുജ്ഞനും യഥാത്ഥമായറിയപ്പെട്ടാല് ബൃഹ്മപ്പാഫ്തരിയെ 

ന്ന ഫലം സിദ്ധിക്കും എന്ന നിരൂപണം 1952 19 
പ്രകൃതിയും പുരുഷനും രണ്ടും അനാടികാം എന്ന നിരൂപണം റ 19 
പ്രകൃതിപുരുഷന്മാരുടെ സംസാരകാരണം റു 0 

ഉച്ചനീചയോസികളില് ജനിപ്പാന് കാരണം ഗുണങ്ങളോ ലേച്ച എന്ന 1903 2] 
ബ്രഹ്മവും ആത്മാവും ഒന്നുതന്നെ എന്നറിവാനുപകരിക്കുന്ന 6 വിധ 

വിശേഷങ്ങളുടെ നിരൂപണം 194 ജള 
മേല്കാണിച്ച 6 വിധ ലക്ഷണങ്ങളെ അറിയുന്നതുകൊണ്ടു കൈവല്യം 

സിദ്ധിക്കും എസ വിരൂപണം ് 3 

ഉത്തമ മധ്യമ കനിസ്ന്മാരെന്ന മൂന്നാതരത്തിലുള്ള അധികാരികഠംക്കും 

ബ്ര്മപ്രാപ്തി സാധിപ്പാന് വെപ്പേറെ സാധനങ്ങളുടെ നിരൂപണം 195 24 
കമ്മങ്ങളില് അധികാരമില്ലാത്തവക്കു മുക്തി സാധിപ്പാനുള്ള സാധനങ്ങം 1906 25 
ക്ഷേത്രത്തോടു ക്ഷേരുജ്ഞെന്നുസംയോഗമുണ്ടെന്ന കല്ലനമാണ്' ജന്മകാരണം ,. 0 

ദേഹാടികളുടെ നാശത്തില് നശിക്കാതിരിക്കുന്ന ആത്മാവിനെ അറി 
യുന്നവന് മുക്തഡായ്ക്കരും 197 ഉ? 
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വിഷയങ്ങാം. 

സവ്വതു പരിപുണ്ണന് ആത്മാവെന്ന ജ്ഞാനത്താല് ആത്മാവിനെ ദോ 
ഹിക്കാത്തവന് മുക്തനാകും 

ആത്മാവു കത്താവല്ലെന്നറിഞ്ഞവന് പരാമാത്മാവിനെെ അറിഞ്ഞവ 
നാകുന്നു 
ആത്മാവേകനെന്നറിപുണ്ടായ തല്ക്ഷണം ആ ജ്ഞാനി ബൃഹ്മമായി & 
വിച്ചു നിശ്ചയം 

അനാടിത്വാടി വിശേഷണെയുക്തനായ ആത്മാവിന്നു കര്ത്തുത്വമോ ക 
മ്മഫലസംയോഗമോ ഇല്ലെന്നുള്ള നിരുപണം 
എല്ലാ ദേഹങ്ങളില് വസിക്കുന്നു ആത്മാവെങ്കിലും ഏങ്ങും വസിക്കുന്ന 
ആകാശം ഏന്നപോലെ ഒന്നിനോടും സംബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നില്ല, 

സൂയ്യുദദഷ്യാന്തംകൊണ്ടു ക്ഷേതൃത്തെ അറിയുന്നവന് ക്ഷേതൃത്തില്വിന്നു 
വിലക്ഷണന് എന്നുപപ്പിക്കുന്നു 

ക്ഷേതൃത്തെയും ക്ഷേതുജ്ഞനെയും വേര്തിരിച്ചറിയുന്നതുകൊണ്ടു അ 
ഭ്ഞാനവും തന്നിമിത്തം സംഭവിച്ച ബന്ധവും നശിക്കുന്നതു കൊണ്ടു 
പരമപഭപ്പാഫ്ഠി രൂപമായ മഹല്പദം സിദ്ധിക്കുമെന്ന നിരൂപണം 

റു 130൦ അദ്ധ്യായാനുക്രമണികാ സമാപ്പാ. 

പതിനാലാം അദ്ധ്യായം. 
ഗുണങ്ങളെയും അവയുടെ കായ്യുങ്ങളജെയും അറിഞ്ഞതുകൊണ്ടുണ്ടായ 
ശ്രേയസ്വ ജപവിരുപണം. ടം 
ഭഗവല്ഭാവത്തെ പ്രാപിച്പവക്കു ജന്മാടിടു4ഖങ്ങളുണ്ടാകയില്ല. 
ചൈതന്ൃശക്തിനിമിത്തം പ്രകൃത! ജഗത്തിനെ ഉ ്ഭവിപ്പ്ിക്കുന്നു. 

പ്രകൃതിജഗദംബാ. പരമാത്മാപിതാ. 
ഗുണങ്ങാം ജീവനെ ബന്ധിക്കുന്നു. 
സത്വഗുണസ്വരുപവും തല്കായ്യുവും. 

രജസ്സിന്െറ സ്വരൂപവും തല്കായ്യുവും. 

തമസ്സിനെറ സ്വരൂപവും കായ്യയവും. 
മൂന്നുഗുണങ്ങളുടേയും കായ്യുനിരൂപണം. 
ഗുണങ്ങാം ഒന്നിനെ മറെറാന്നതിക്രമിക്കുന്ന സ്വഭാവനിരുപണം. 

വദ്ധിച്ച സത്വഗുണത്തിനന്െറ ലക്ഷണം. 

വദ്ധിപ്പ രജോഗുണത്തിനെറ ലക്ഷണം. 

വദ്ധിച്ചു തമോഗുണത്ത്ിനന്െറ ലക്ഷണം. 

സത്വഗുണം വദ്ധിച്ചിരിക്കുമ്പോഠം മരിക്കുന്ന ഒരുവന്നു കിട്ടുന്ന ഗതി. 
രജസ്സും തമസ്സും വദ്ധിച്ചിരിക്കുമ്പോഠം മരിക്കുന്നവന്നു സിദ്ധിക്കുന്ന ശുത॥ 

സ്വരുപം. 

സാത്വികാദികമ്മങ്ങളുടെ ഫലനിരൂപണം. 

സത്വാടിഗുണങ്ങളുടെ മറ൨ കായ്യനിരൂപണം. 
സത്വാദിഗുണങ്ങളിലിരിക്കുന്നവരുടെ ഗതിസ്വരുപനിരൂപണം. 

ഗുണങ്ങളെ വേറിട്ടിരിക്കുന്ന ആത്മജ്ഞാനി മുക്തിയെപ്പാപിക്കും എന്ന 
നിരൂപണം. 
ഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കുന്നതുകൊണ്ടു മുക്തനായിഭവിക്കുമെന്നനിരൂപണംം 

ഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ചവന്െറ ലക്ഷണമെന്താണെന്ന അജ്ജുനന് 
ചെയ്യുന്ന മൂന്നു ചോട്യം. 

ഗുണാതീതന്നുമാതൃം അറിവാന്കഴിയഷുന്ന ലക്ഷണനിരുപണം. 

1 

ഥോ 

൭] 0൭ 

പി 

91 

മ 
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വിഷയങ്ങാം. ഭാഗം. ശ്ലോകം. 

ഗുണ്റതീതന്െറ ആചാരം എങ്ങിനെയിരിക്കും എന്ന ചോദ്യത്തിന്നുത്തരം. 18 98 

ഗുണാതീതന്െറ അന്യൃക്കറിവാന് കഴിയുന്ന ലക്ഷണകഥനം മ്ല്രോകം. ഉ14 24.96 
ഗുണങ്ങളെ എങ്ങിനെ അതിക്രമിപ്പാന്കഴിയും എന്ന മൂന്നാം ചോദ്യ 
ത്തിന്നുത്തരം. 15 96 
ബ്രഷ്മവും ആത്മാവും ഒന്നെന്ന വിര;പണം. റ) ഥി 

14 ംഅദ്ധ്യായാനുക്രമണികാ സമാ... 

ശുഭമസ്ത്: 

പതിനഞ്ചാം അദ്ധ്യായം. 

സംസാരപ്പക്ഷത്തിന്െറ മൂലശാഖാടികളുടെ സ്വരൂപവണ്ണുനം. 210217 1 
സംസാരവ്യക്ഷത്തിന്െറ ശാഖകളുടെ വ്യാഫ്യിയേയും തളിരു മുതലായ $ 
വയേയും കാണിക്കുന്നു. 218 ി 
സംസാരപ്യക്ഷത്തെ വൈരാഗ്യഖഡ് ഗത്താല് ഛേടിച്ചിട്ട ബ്ൃഹ്മപദ 

ത്തെ അസന്വേഷിപ്പാന് പരിശ്രമിക്കേണം എന്നു 2 ശ്ലോകം. 819 94 
നിമ്മാനമോഹത്വാടിലക്ഷണലക്ഷിതന്മാര് മുക്തിയെ പ്രാപിക്കും എന്ന്. 80 2 

സൂഷ്യാദികഠംക്ക്" പ്രകാശിപ്പിക്കുവാന് കഴിയാത്തതും സ്വയം പ്രകാശി 
ക്കുന്നതുമായ ബ്രഹ്മത്തെ പ്രാപിച്ചവക്കു പുനരാവൃത്തിയില്ലെന്നു നിരൂ 
പണം. 981 6 
ബ്രഹ്മംതന്നെ അവിദ്യോപാധിന്ിമിത്തം ജീവനായി ഭവിപ്പിരിക്കുന്നുവെന്നു. . ഴു 
ഇന്ിയാടികളെഗഹിച്ചുകൊണ്ടു ജീവന് അന്യശരീരത്തെ പ്രാപിക്കുന്നുവെന്നു ൭ ടട 

ആത്മാവിന്നു വിഷയങ്ങളെ കാണ്മാന് ഇവ്രിയങ്ങളാകുന്നു കരണങ്ങാം 
എന്ന സംഗതിയില് ആത്മാവ് ഇന്രിയാദികളില്യിന്നു ഭിന്നന് എന്ന്. ഉളള 9 

ഇഞാനമാകുന്ന കണ്ണുകൊണ്ടു അറിയപ്പെടുവാന് കഴിയുന്ന .ആത്മാവി। 
നെ മൂഡന്മാര് അറിയുന്നില്പ എന്ന്. ളമ 10 
പുറമെയുള്ള വിഷയങ്ങളില് മനസ്സിരുത്തുന്നവ൪ ആത്മാവിനെ അറി 

യുകയില്പ എന്ന നിരൂപണം. ഉള 11 

സൃൂയ്യാദികളായ എല്ലാ തേജോഗോളങ്ങളിലും പരമേശ്വര, ദൃഷ്ടിഷുണ്ടാ 

കേണം എന്ന നിരൂപണം. ലു 12 
ഭൂമി ചവ്്ന് എന്നിവയിലും പരമേശ്വരമഷ്ഠിയുണ്ടായിരിക്കേണം. 994 19 

ദേഹത്തില് പരമേശ്വരന്തന്നെ ജാരാഗ്നിയായിരുന്നിട്ട അന്നപാനാ 
ടികളെ ദഹിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന്'. 14 

ഇരശ്വരാനുഗ്രഹമുള്ളവക്കു ഞോനാടിശുഭഗുണങ്ങളും അതില്പാത്തവക്ക 
 അജ്ഞാനാടിഭഗ്ലൂണങ്ങളുമുണ്ടാകുന്നുവെന്നു നിരൂപണം. [2 12 

കാദ്യ്ൂമായ ക്ഷരപുരുഷനേറയൂം കാരണമായ അക്ഷരപുരുഷനേറയും 

സ്വരുപവിരൂപണം. 296 16 

ഉത്തമപുരുഷനായ പ്രതൃഗാത്മാവിന്െറ സ്വരുപനിരൂപണം. റു 17 
പുരുഷോത്തമന് എന്ന ശബ്ദുത്തിന്െറ വ്യാഖ്യാനം. റി 18 

പരമാത്മജ്ഞാനഫലനിരൂപണം. ട് 19 

160൦ അഭ്ധ്യായത്തില് പ്രതിപാദിച്ച സംഗതിയെ അറിയുന്നവന് കൃ 
തകൃത്യനായി ഭവിക്കും എന്ന്. റു 0) 

150൦ അദ്ധ്യായത്തിലെ അനുക്രമണികാ സമാപ്പും. ശുഭമസ്ത. 

16. 0൦ അഭ്ധ്യായം. 

ദൈവീസമ്പത്ത്' എന്ന ഗുണങ്ങളുടെ വിവരണം 8ദ്ര്രോകം. 99 189 
ആസുരീസമ്പത്ത് എന്ന ഗുണങ്ങളുടെ നിരൂപണം. 89 4 
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വിഷയങ്ങള്ം, ഭാഗം. 

ദൈവാസുരസമ്പത്തുകളുടെ കാഷ്യനീരൂപണം. 80 
ആസരീസമ്പത്തിനെ വിസ്തരിച്ചു പറയാം എന്ന ഭഗവല്പ്രതിട്ഞൊ. ല് 
ആസുരഗുണമുള്ളവരുടെ സ്വഭാവവിരുപണം. € ഉ] 

ആസരന്മാരുടെ നിശ്ചയനിരുപണം. 
ആസുരന്മാര് ജഗന്നാശകാരികഠം എന്ന്" റി 
ഏതുവിധത്തില് അവര് ജഗത്തിനെ നശിപ്പ്ിക്കുന്നുവെന്ന നിരൂപണം. 85 
അവരുടെ വിചാരരീതിനിരൂപണം. പദ്യം. ര 

അവരുടെ അനന്തമനോരഥനിര
ൂപണം 

8പട്യം. 939 
അവരുടെ മനോരഥങ്ങളുടെ ഫലം. 94 

അവര് ചെയ്യുന്ന ദംഭയജ്ഞസസ്പ്യദായം. ട്ട 
അവര് ആത്മണ്ഞാവത്തെ ദ്വേഷിക്കുന്നവരാണെന്ന്

'. 

അവര് സൂകരാടിയോനികളില്
 

ജനിക്കേണ്ടിവരും എന്നു. 

അവക്കു തുടച്ചയായിട്ടും അധോഗതിതന്നെ ഫലം എന്ന ഭഗവന്നി 

ശ്വയം. 885 

നരകത്തിന്നു പ്രധാവദ്വാരങ്ങാം കാമം ക്രോധം ലോഭം എന്ന പ്ൃത്തിക 

ളാണെന്ന നിരൂപണം. ് 
ആ മൂന്ന ദോഷമില്ലാത്തവന് ആത്മജ്ഞാനത്താല് മുക്തിയെ പ്രാപി 

ഒം എന്ന്. 90 

ശാസ്ത്രസമ്മതമല്ലാത്ത പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നവക്കു സല്ഗതി സിദ്ധിക്കയില്ല, 
കാഷ്യാകാഷ്യനിശ്ചയത്തില് ശാസ്ത്രതന്നെ പ്രമാണം എന്നുള്ള ഭഗവന്മതം. 

10൦ അധ്ധ്യായാനുക്രമണികാ സമാപ്ലാ. ശുഭംഭൂയാല്. 

111 ഠം അധ്യായം. 
ശാസ്ത്രവിധി അറിയാതെ ശ്രദ്ധാപൂര്വ്വം യജിക്കുന്നവര്ടെ സമ്പത്തെ 
ന്താണെന്നുള്ള അര്രജനപ്രശ്ുനിരൂപണം. 97 
ചോദ്യത്തിന്നുത്തരം പറവാന് ശ്രദ്ധയുടെ ത്രൈവിശധ്യത്തെ നിരൂപിക്കുന്നു. : 
എല്ലാവക്കം അവരില് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള സത്വാദിഗുണപ്പാധാന്യയ 
ത്തെ അനുസരിച്ച് മൂന്നുവിധത്തിലുള്ള ശ്രദ്ധയുണ്ടായിരിക്കും, 8ട 
ആ ഗുണാനുസരണം ഭേവാടിപൃജയുമുണ്ടാകും. 
ശാസ്ത്രറവിഹിതമല്ലാത്ത ശരിരപിഡക്കിടവരുത്തുന്ന തപസ്സു മുതലായവ 
ആസുരസ്വഭാവികഠം ചെയ്യും. മ 

ആഹാരം യജ്ഞം മുതലായവ സത്വാദിഗുണഭേടദംനിമിത്തം മൂന്നുവിധ 

ത്തിലായിരിക്കും. 289 
സാത്വികാഹാരനിരൂപണം. ചം 
രാജസാഹാരനിരുപണം. 940 

താമസാഹാരനിരൂപ്പണം. 
സാത്വികയജ്ഞനിരൂപണം. 
രാജസയജ്ഞനിരൂപണം. ല് 

താമസയജ്ഞലക്ഷണം. 241 
ശരീരംകൊണ്ടു ചെയ്യുന്ന തപസ്സിന്െറ സ്വരൂപം. 
വാദ് മയതപസ്സിന്െറ വിരൂപണം. ന; 
മാനസതപസ്സിെറ നിരൂപണം. 1 
സാത്വികതപസ്സിനെറ നിരൂപണം. റു 
രാജസതപസ്സിനെറ നിരൂപണം. ന 
താമസതപസ്സിനന്െറ നിരൂപണം. | ഉ 
സാത്വികദാ൯നനിരുപണം. ൽ 
രാജസദാനനിരൂപണം. 
താമസദാനനിരൂുപണം. ല് 

ഒറം തത് സത്' എന്ന ബ്രഹ്മനാമത്തിനെറയും തന്മഹത്വത്തിനെറയും 
നിരൂപണം. 244 

ശ്ലോകം. 

106 

8 
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ഓംകാരവിനിയോഗനിരൂപണം. 944 
തല്പദവിനിയോഗനിരൂപണം. കി 
സച്ഛുബ്ദുവിനിയോഗനിരൂപണം 9 ദ്ല്രോകം. 45 
ശ്രദ്ധാരഹിതമായ ഒരു കമ്മത്തിന്നും ഫലമില്ലെന്നുള്ള നിരൂപണം. ലു) 

170൦ അധ്യായാനുക്രമംനികാ സമാഫ്ലാ ശുഭമസ്തൂ. 

190൦ അധ്യായം. 
സന്യാസം ത്യാഗം എന്ന ശബ്ദങ്ങളുടെ അത്ഥം എന്താണെന്നുള്ള അ 
ജജുനുപ്രശ്ശനിരൂപണം. 840 
സന്യാസത്യാഗശബ്ദുത്ങാക്കു മതഭേദംനിമിത്തമുള്ള അത്ഥഭേദനിരൂപണം. 
നിഷിദ്ധകമ്മങ്ങരം ത്യാജ്യങ്ങളെന്നു കാണിച്ചുകൊണ്ടു യജ്ഞദാനാടിക 
മ്മങ്ങഠം ചെയ്യുേണ്ടതാണ്നെന്ന സംഗതിയെ നിരൂപിക്കുന്നു. 2437 

സ്വാഭിപ്രായം പറയാം എന്ന ഭഗവല്പ്രതിജ്ഞാ. 245 
യക്ഞദാനാടികഠം ബുദ്ധിയെ ശുദ്ധമാക്കുന്നവയാകയാല് കത്തവ്യങ്ങ 
ളാണെന്ന നിഭ്യപണം. 
യജ്ഞാടികളെ ഏതുവിധം നുടത്തേണമെന്ന്'. 
താമസത്യാഗത്തിനെറ ലക്ഷണം. 1 

രാജസത്യാഗലക്ഷണം. 249 
സാത്വികത്യാഗലക്ഷണം ഥ് 

സ്മാത്വികത്യാഗത്താല് അന്തദകരണശുഭ്ധി സിദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനി 
യുടെ ലക്ഷണങ്ങഠം. 50 

ദേഹാഭിമാനമുള്ളവക്കു സവ്വകമ്മത്യാഗം സാധ്യമല്ലാത്തതിനാല് ഫല 
ത്യാഗം ആവശ്യം. ി 

കമ്മികഠംക്കു സംസാരം തുടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും വിദ്വാന്മാക്ക് മുക്തി സി 

ദ്ധിക്കും എന്നു”. 951 
ഏതൊരു കമ്മവും നിവ്വഹിപ്പാന് അഞ്ചു കാരണങ്ങളുണ്ടെന്ന നിരൂപണം. ൭൭ 

അധിഷ്ണാനം മുതലായ അഞ്ചുകാരണങ്ങം 28 
ശരിരാടിത്രിവിധകരണങ്ങഠംകൊണ്ടു ചെയ്യുന്ന സകല കമ്മങ്ങംക്കും 

കാരണം അഞ്ചുതന്നെ 

അധിഷ്ണാനാടിപഞ്ചാവയവങ്ങം നടത്തുന്ന കമ്മങ്ങളുടെ കത്താവു ആ 
[ 

ത്മാവാണെന്നു വിചാരിക്കുന്നതു മൂഡ്ലലക്ഷണം എന്ന്”. 298 

ദേഹാഭിമാനുമില്ലാത്തവന്നു ബന്ധമില്ലെന്നുവരുത്തുന്ന ജ്ഞാനത്തിന്െറ 
മാഹാത്മ്യം. 254 
ജഞ്ഞാതാവ്' മുതലായവരുടെ നിരൂപണം രു 
ഇഞാനകമ്മാടികയംക്ക്' സാത്വികാടിരേദനിരൂപണപ്രതിജ്ഞാ. ി 
സാത്വികജ്ഞാനലക്ഷണം. മ് 
രാജസജ്ഞാനലക്ഷണം. 60 
താമസജ്ഞാനലക്ഷണം 996 
സാത്വികകമ്മനിരൂപണം 57 
രാജസകമ്മനിരൂപണം ടട 

താമസകമ്മനിരൂപണം 98 
സാത്വികകത്താവിന്െറ ലക്ഷണം ക 
രാജസകത്താവിന്െറ ലക്ഷണം 
താമസകത്താവിനെറ ലക്ഷണം [ 

ബുദ്ധ്യാടികളുടെ ര്രൈവിധ്യത്തെ വിവരിക്കാമെന്ന ഭഗവരിപ്രതിജ്ഞാ 859 
സാത്വികബുദ്ധിഷുടെ ലക്ഷണനിരപണം അ 
രാജസബ്ുദ്ധിയുടെ ലക്ഷണന്നി ല്ൃപണം ന 
താമസബ്ുദ്ധിഷുടെ ലക്ഷണനിരൂപണം 60 

സാത്വികധ്യതിയുടെ നിരൂപണം 1 

ര്ര്രോകം. 

94 
5 
962? 
ജട 

ലാ 
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രാജസധ്ൃതിനിരൂപണം 901 
താമസഡ്യതിനിരുപണം ്; 

മൂന്നുവിധ സുഖസ്വരുപത്തെയും പറയാം എന്ന ഭഗവല്പ്രതിജ്ഞാ [0 
സാത്വികസുഖലക്ഷണം 

രാജസസുഖലക്ഷണംം 962 
താമസസുഖലക്ഷണം 63 
വിശ്വം സകലവും തിഗുണാത്മകം എന്ന്” വ 
ബ്രാഹ്മണാദി നാലു വണ്ണ്ുംങഠംക്കും വേദവിഹിതകമ്മങ്ങഠം ഭിന്നങ്ങാംഎന്നു ,. 

ബ്രാഹ്മ ംനകമ്മവി രൂപം.ം 263 
ക്ഷതിയകമ്മനിരുപണം 

വൈശ്ൃശുൂദകമ്മവിരൂപണം 65 
സ്വകമ്മത്താല് അന്തഃകരണം ശുദ്ധമാകുമെന്നു 2 ശ്ലോകം 06 

പരധമ്മത്തേക്കാഠം സ്വധമ്മം ശ്രേഷ്ഠമെന്ന് ടു 
സ്വധമ്മം അവശ്യം നടത്തേണം എന്ന്? 
ഞോനുംനിമിത്തം അനുഷ്ണിക്കുന്ന സന്്യാസത്താല് ബരഷ്മപ്രാഫ്്രിഫലമെന്നു ി 
ജ്ഞാനനിഷ്കയുടേഷും ജ്ഞാനഫലത്തിന്െറയും നിരൂപണം ു 
വിശുഭ്ധബുദഭ്ധി മുതലായ സാധനങ്ങഠം തികഞ്ഞവന്െറ ബൃഷ്മനിഷ്ണ, 
കൊണ്ടു ബ്ൃഹ്മപ്പാഫ്ഠിഫലം സിദ്ധിക്കും എന്നു 8 ശ്ലോകം റ: 

കൃതാത്ഥനായ ജ്ഞാനിയുടെ ലക്ഷണം ഉറ 
ബ്രഹ്മത്തെ അറിഞ്ഞവനെറ ബൃഷ്മപ്പാപ്ി 09 
ഇശ്വരാനുഗഹത്താല് മുക്തി എന്ന നിരുപണം കി 

ഇരശ്വരനെ ആശ്രയിക്കേണം എന്ന്" ക 
ഇരശ്വരനെ ആശ്രയിച്ചവന്നു സിദ്ധിക്കുന്ന ഫലം 0) 
പ്രകൃതി കമ്മം ചെയ്യിക്കും എന്നു രണ്ടു ഭ്ല്രോകം 71 
അന്തഷ്യാമിയെക്കുറിച്ചുള്ള നിരൂപണം 
ഇഈശ്വരാനുഗ്രഹത്താല് ശാശ്വതപദം ലഭിക്കും ക 

മോക്ഷേച്ഛുയുള്ളവന് തന്െറ അധികാരാനുസരണം ജ്ഞാനത്തിലോ 

കമ്മത്തിലോ പ്രയത്തിക്കേണം എന്നു നിരൂപണം 72 
ആരുരുക്ഷു കമ്മംതന്നെ ചെയ്യേണം 2 ദ്ല്രോകം ടഃ 
ആരൂഡന് ജ്ഞാനനിഷ്കനായിതന്നെയിരിക്കേ നം 78 

ഗീതാശാസ്ത്രം കേഠംപ്രാന് അധികാരമില്ലാത്തവനോഴുപദേശിക്കരുത്' 214 

മോക്ഷേച്ഛുയുള്ളവന്നു ജ്ഞാനശാസ്ത്രും തുപദേശിക്കുന്നവന്നുള്ള ഫലനി 
രൂപണം 78 

ഇഞാനുശാസ്ത്രം ഉപദേശിക്കുന്നവന് ഭഗവല്പ്രിയനാണെന്ന നിരൂപണം 2119 
ഗീതാധ്യയനുഫലനിരൂപണം 
ഗീത കേഠംഭടന്നവന്നുള്ള ഫലനിരുപണം ു 

അജജുനന്െറ മോഹനിപ്പത്തി വന്നുവോ ഇല്ലെയോ എന്നറിവാന് & 
ഗവാന്ചെയ്യുന്ന ചോട്യം 80 
എന്െറ മോഹം നുശിച്ചുവെന്ന അമാജുനവാഷ്യം ക 
കൃഷ്ണാജജുനസംവാടത്തിനെറ മ്രേഷ്ൃത്വം 981. 

വ്യാസാനുഗുഹത്താല് സംജയന്നു ഗീതാശ്രവണഭാഗ്യമുണ്ടായെന്നത്' ഴ് 
ഗീതാശ്രവണത്താത് സംജയന്നുണ്ടായ സന്തോഷസദിരൂപണം 8 
വിശ്വരൂപദശനത്താല് സംജയന്നുണ്ടായ സന്തോഷനിരൂപണം 
എവിടെ ശ്രീകൃഷ്ണായളുനന്മാരുണ്ടോ അവിടെ വിജയമുണ്ടെന്നനിരൂപ നം08 

15൦ അധ്യായാനുക്രമണികാ സമാഫ്മാ. 

സ്ത്ര ഗോവിന്ദനാമസങ്കീത്തനമസ്ത. 

ശ്ലോകം. 
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ശ്രീ 
ഗണേശഠയ നമഃ ; ശ്രീഗോപാലകൃഷ്ണ്ായ നമഃ. 

അഥഗീതഠമഠഹത്മ്യപ്രഠാരംഭ 
മംഗളകരമായ ഗീതയുടെ മാഹാത്മ്യം ആരംഭിക്കുന്നു. 

ശ്രീഗണേശായ നമഃ : ശ്രീരാധാരമണായ നമഃ 

ശ്രീഗണപതിക്കാജ്ക്ലോണ്ടു വാമസ്താരം. ശ്രീരാധാവല്പഭന്നു നമസ്ത്രാരം. 

ധരോവാചടഭൂമി ദേവി പറഞ്ഞു. 

1. ഭഗവന് പരമേശാന ഭക്തിരവ്യഭിചാരിണീ 

പ്രാരബ്ലം ഭജ്യമാനസ്പ) കഥം ഭവതിഫേപ്രഭേോറ. 

അല്ലെയോ സര്വേശ്വരനും സര്വസമത്ഥനുമായ ഭഗവാന്വെ പ്രാരബ്ലുകമ്മാനു 
സരണമായ ബഹുവിധ സുഖടുഃഖങ്ങളെ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരുവന്നു നിന്തിരുവടിയുടെ പാദ 
പത്മത്തില് അചഞ്ചലഭക്തി എങ്ങിനെയുണ്ടാകം, എന്നു ഒരിക്കല് ശ്രീഭമിദേവി ശ്രീഭഗ 
വാനോടു ചോടിച്ചു. 

പിഷ്ണുരുവാചംഭഗവാന് അരുളിച്ചെയ്ത. 

8, പ്രാരബ്ലം ഭജ്യമാനോഹി ഗീതാഭ്യാസരതഃ സദാ 

സമുക്തട സസുഖിലോകേ കമ്മണാ നോപലിപ്തേ. 

പ്രാരബ്ലത്തെ അനുഭവിക്കുന്നവനായിരുന്നാലും നിരന്തരം ഗീതയെ അഭ്യസിക്കുന്ന 
വന് ആരായിരുന്നാലും അവന് മുക്തനും സുഖമുള്ളവനുമായിരിക്കും. ഈ ലോകത്തില് ഈ 

ജന്മത്തില് അവന് ചെയ്യുന്ന പുണ്യപാപരൂപകമ്മങ്ങളൊന്നും ഇനി മറെറാരു ജയ്മത്തിന്നു 

കാരണമായി വരികയില്ല. പൃര്വജന്മകൃതകമ്മഫലമായ പ്രാരബ്ലം അനുഭവിച്ചുകഴിഷും. 
ഇനിയൊരു ജന്മത്തിന്നു കാരണമായ കമ്മഫലം ഇല്ലാതെയും വരും. അതിനാലവന് 
മുക്തനാകും. 

8. മഹാപാപാടിപാപാനി ഗീതാധ്യഠനം കരോതിചേത്' 
ക്വചില്സ്പുശം നകുവന്തി നളിനീദലമംബുവത്' 

നളിനീദളം-താമരദളത്തെ, അംബുവത് ജലം എന്നപോലെ. 

ഏതൊരുവനായാലും ഗീതയില് ഞാനുപദേശിച്ചതിനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടു പ്രവൃ 
ത്തിക്കുന്നുവെങ്കില് മഹാപാപാടികളായ യാതൊരു പാപങ്ങളും താമരദളത്തില് ജലം എ, 
ന്നപോലെ ഒരുകാലത്തിലും അവനെ സ്ത്ൃശിക്കയില്ല. പുണ്യയകമ്മങ്ങളും സ്ത്ൃശിക്കയില്ലെന്നു 
ധരിക്കേണം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാല് പുണ്യവും ജന്മകാരണമാകയാല് മുക്തനാവാന് സാ 

ധിക്കയില്ല. മുക്തനാകുമെന്നു ആദ്യത്തെ ശ്രോകത്തില് പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്”. അതുകൊണ്ടു 
ഗീതാധ്യാനം ചെയ്യുന്നവനെ ഒരുവിധ കമ്മവും ബാധിക്കയില്ല എന്നു ധരിക്കേണം. പുണ്യ 
ഫലം കിട്ടേണമെന്നാഗഹിക്കുന്നവക്കു വീണ്ടും ജന്മം സിദ്ധിക്കും. ജന്മമുണ്ടായാത മരണ 
വും നിശ്ചയം. 

4. ഗീതായാഃ പുസ്തുകംയത്ര യത്രപാഠഃ പ്രവർതതേ 

തത്രസവാണി തീത്ഥാനി പ്രയാഗാദീനി തത്രവൈ 

ഗീതാപുസ്തകം എവിടെയുണ്ടോ ഗീതാപാഠം ഏവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടോ അവിടെ 

പ്രയാഗം മുതലായ സര്വ തീത്ഥങ്ങളും സന്നിധാനം ചെയ്യുന്നുണ്ടു'. തീത്ഥസ്സാനഫലം 
നല്കുന്ന തീത്ഥദേവതകഠം അവരുടെ ദിവ്യരൂപങ്ങളോടുകൂടെ ആ സ്ഥലത്തില് എത്തുന്നു 
വെന്നു സാരം, 

6. സര്വേ ദേവാശ്ചജഷയോ യോഗിനഃ പന്നഗാശ്ചയേ 

ഗോപാലാ ശോപികാവാപി നാരദോഭ്ധവപാഷദൈഃ 
സഹായോജായതേ ശീഘ്വം യത്രഗീതാപ്രവര്തതേ. 



2) ഗീതാമാഹാത്മ്യം 

ഗീതാപാഠം നടക്കുന്ന ദിക്കില് എല്ലാ ദേവന്മാരും ജൂഷികളം യോഗികളും സര്വ 
ദേവതകളും ഗോപാലന്മാരും ഗോപികളം നാരദര്, ഉദ്ധവര് മുതലായ ഭഗവല്ഭക്തന്മാരോ 
ടുകൂടെ പാഠകത്താവിനെയും കോംക്കുന്നവരെയും അനുഗ്രഹിപ്പാന് സന്നികാനുംചെയ്യും. 

6. യത്രഗീതാവിചാരശ്ച പഠനം പാഠനം ശ്രുതം 
തത്രാഹംനിശ്ചിതം പൃത്ഥ്വി നിവസാമിസദൈവഹി 

ഹേ। ഭൂമിദേവി! ഗീതാപാഠം, അത്ഥവിചാരം, പാഠം നടത്തിക്കല്, ശ്രവണം എ, 
ന്നിവ ഏത്തേതുടിക്കില് ഉണ്ടാകുന്നുവോ അവിടെയെല്ലാം ഞാന് സ്ഥിരമായി വസിക്കും, 
നിശ്ചയം. 

1. ഗീതാശ്രയേഹം തിഷ്ണാമി ഗീതാമേചോത്തമം ഗൃഹം 
ഗീതാജ്ഞാനമുപാശ്രിതൃ ത്രീംല്ലോകാന് പാലയാമൃഹം. 

ഗീതയെ ആശ്രയിക്കുന്നവനിത ഞാന് വസിക്കുന്നുണ്ട്". ഗീതയെനന്െറ ഉല്കൃഷ്ണ 

ഭവനുമാകുന്നു. ഗീതയില് പ്രകാശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനത്തെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ്' മൂന്നു 
ലോകങ്ങളെയും ഞാന് രക്ഷിക്കുന്നത്. 

8. ഗീതാമേപരമാ വിദ്യാ ബ്രഹ്മരൂപാ നസംശയഃ 
അദ്ധമാത്രാക്ഷരാനിത്യ സ്വാനിര്വാച്യപദാത്മികാ. 

ഗീത എന്െറ പരമജ്ഞാനസ്വരൂപമാകുന്നു. അതിനാല്ത്തന്നെ ബ്രഹ്മസ്വരൂപ 
വൃമാകുന്നു. ഗീതയിലെ അഭ്ധമാതരമായ അക്ഷരവുംകൂടെ നിര്വചിപ്പാന് കഴിയാത്ത പദ 
വും നാശരഹിതവുമാകുന്നു. 

9. ചിദാനന്ദേന കൃഷ്ണേന പ്രോക്താ സ്വമുഖതോര്ജുനം 

വേദത്രയീപരാനന്ദാ തത്വാത്ഥജ്ഞാനസംയൃതാ. 

ജ്ഞാനാനന്ദസ്വരുപനായ ശ്രീകൃഷ്ണനാകുന്ന ഞാന് സ്വമുഖംകൊണ്ടുതന്നെ.--മറെറാ 

രാഠാംമുഖാന്തരമല്പ-_അര്തുനന്നുപദേശിച്ചതായ ഗീത മൂന്നു വേദങ്ങളുടെ സാരഭതയും പര 
മാത്ഥമായ തത്വത്തെ ബോധിപ്പ്ി ച്ച്” പരമാനുന്ദത്തെ നല്കുന്നതുമാകുന്നു. ഗീതയുടെ സ്വ 
രൂപംതന്നെ ജ്ഞാനവും ആനന്ദവുമാകയാല് ഗീതയും ഞാനും ഒന്നാകുന്നുവെന്നു സാരം. 

10. യോഷ്ടരാദശജപേന്നിതൃം നരോനിശ്ചലമാനസഃ 
ജ്ഞാനസിദ്ധിം സലഭതേ തതോയാതി പരം പദം. 

ഏതൊരു മനുഷ്യന് എല്ലാദിവസവും മനഃസ്ഥിരതയോടുകൂടെ പതിയെട്ടദ്ധ്യായവും 

ജപിക്കുമോ അവന് ജ്ഞാനസിദ്ധിയേയും തദ്വാരാ പരമപ്രാപ, പ്യസ്ഥാനമായ എന്നെയും 

പ്രാപിക്കും. 

11. പാഠേ/സമത്ഥഃ സനയര്ണേതത്ോധ ദ്ധം പാഠമാചരേത്' 
തദാഗോദാനജം പുണ്യം ലഭതേ നാത്തൂസംശയദഃ 

പതിയെട്ടദ്യോയവും സമ്പൃഴ്ണ്നമായി പാഠം ചെയ്താന് അസമത്ഥനാണെമില് പകുതി 
(9 അഭ്ധ്യായം) നിത്യവും പാഠംചെയ്താത് നിത്യവും ഗോദാനുംചെയ്താലുണ്ടാകുന്ന പുണ്യം 

അവന്നു ലഭിക്കും. ഇതില് സംശയംവേണ്ട, 

19. ത്രിഭാഗം പഠമാനസ്മൂ ഗംഗാസ്ത്ാനഫലം ലഭേത്" 

ഷഡംശം ജപമാനസ്ത് സോമയാഗഫ്ലം ലഭേത് 

ആറദ്ധ്യായം ദിവസേന പഠിക്കുന്നവന്നു പ്രതിദിനം ഗംഗാസ്ത്രാനഫലം ലഭിക്കും. 
മൂന്നദ്ധ്യായം ജപിക്കുന്നവന്നു സോമയാഗം ചെയ്തു ഫലം സിദ്ധിക്കും. 

19. ഏകാധ്യഠയം തൂ യോനിത്യം പഠതേ ഭക്തിസംയൃതഃ 
രുദ്രലോകമവാപ്പലോതി ഗണോഭത്വാവസേച്ചിരം. 

നിത്യവും ഒരദ്ധ്യായം ഭകരിയുക്തനായി പഠിക്കുന്നവന് ദേഹാവസാനത്തില് രദ 
ലോകത്തില് പ്രവേശിക്കും. അവിടെ രുദ്ദന്െറ ശഞത്തില് ഒരുവനായിട്ടു വളരെകാലം 

വസിക്കും. 



ശ്രീമല്ഭഗവല്ഗീതാമാഹാത്മയം 

14. അദ്ധ്യായം ശ്ലോകപാദം വാനിത്യംയടഃ പഠതെനരഃ. 

സയാതി നരതാം യാവന്മമ്പന്തരം വസുന്ധരേ 

ഏകാദ്ധ്യായമോ ഒരു ഗ്ലോകമോ ഒരു പാദമോ ഏതൊരുവന് നിത്യവും പദിക്കുന്നു 

വോ അവന് ഒരു മന്വന്തരം അവസാനിക്കുന്നതുവരെ__17 ചതുയ്യുഗം കാലം--മനുഷ്യനാ 

യിത്തന്നെ ജനിക്കും. അതില്നിന്നു താഴിന്ന ജന്മം സിദ്ധിക്കയില്ല. 

15. ഗീതായാഃ ശ്ലോകദശകം സപ്ലപഞ്ചചതുഷ്ടയം 

ല്വെയത്രീനേകം തഭദ്ധംവാശ്ലേകാനാംയഃ പഠേന്നരഃ 
ചന്ദ്രലോകമവാപ്പേറതി വഷാണാമയുയതം ധ്രുവം 
ഗീതാപാഠസമായുക്തോ മുതോ മാനുഷതാം വ്ൃജേത്'. 

ഗീതയിരിന്ദിന്ന് പത്തോ ഏഴോ അഞ്ചോ നാലോ രണ്ടോ മൂന്നോ ഒന്നോ അതി 
ന്െറ പകുതിയോ ശ്ലോകം ഏതൊരു മനുഷ്യന് പഠിക്കുന്നുവോ ആ മനുഷ്യന് മരിച്ചതിന്നു 
ശേഷം ജീവന് ചന്ദ്രലോകത്തെ പ്രാപിക്കും. അയൃതവര്ഷകാലം അവിടെ വസിക്കും. അന 
ന്തരം വീണ്ടും മനുഷ്യനായി ജനിക്കും. 

106, ഗീതാഭ്യാസം പുനഃ കൃത്വാലഭതേമുക്തിമുത്തമാം 
ഗീതേതൃച്ചാരസംയുക്തോമ്മിയമാണോഗതിംലഭേത് . 

പിന്നെയും ജന്മാന്തരവാസനാനുസരണം ഗീതാഭ്യാസം ചെയ്തിട്ട പുനരാവത്തിയില്ലാ 
ത്തതായ മുക്തിയെ പ്രാപിക്കും. മരണസമയത്തില് ഗീത്തെയെന്നുച്ചരിച്പുംകൊണ്ടു മരിക്കു 
ന്നവന്നു പരമഗതി സിദ്ധിക്കും. 

11. ഗീതാത്ഥശ്രവണാസതക്തോ മഹാപാപയയതോപിവാ 

വൈകണ്ണം സമവാപ്പലോതി വിഷ്ണുനാ സഹമോടതേ. 

ഗീതാത്ഥം കേഠംക്കുന്നതില് ആസക്തിയുള്ളവന് മഹാപാപം ഉള്ളവനായിരുന്നാല്കൂ 

ടിയും മരണാനന്തരം വൈകണ്ണത്തില്ചെന്നു വിഷ്ണുവിനോടുകൂടെയിരുന്നു ആനന്ദം അനു 
ഭവിക്കും. 

168. ഗീതാത്ഥം ധ്യായതേ നിത്യം കൃത്വാകമ്മാണി ഭരിശഃ 
ജീവന്മുക്തഃ സവിജേഞയോദേഹാന്തേ പരമം പദം. 

അവനേകകമ്മങ്ങഠം ചെയ്ത കൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെങ്കിലും യാതൊരുവന് ഗീതാത്ഥത്തെ സനി 

ത്ൃവും ധ്യാസിക്കുന്നവോ അവന് ജീവ നമക്തനാണെന്നു ധരിച്പുകൊള്ളേണം. അവസാ൯ 
ത്തില് പരമപദം അവന്നു ലഭിക്കും. 

19 ഗീതാമാശ്രിത്യബഹവോ ഭൂഭുജോോ ജനകാദയഃ 

നിഭ്യൂതകലൃൂഷാ ലോകേഗീതായാതാട പരം പദം. 

ഗീതയെ ആശ്രയിച്ചിട്ടു ജനകന് മുതലായ അനേക രാജാക്കന്മാര് ലോകത്തില് കീത്തി 
സമ്പന്നന്മാരും പാപമില്ലാത്തവരുമായിട്ടു പരമപദം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. 

0. ഗീതായാഃ പഠനംകൃത്വാമാഹാത്മ്യം നൈവയഃ പഠേത്" 
വൃഥാപാഠോഭവേത്തസ്ൃൃശ്രമഛഏവഹ്ല്യുദാഹൃതഃ 

ഗീത പഠിച്ചതിന്നുശേഷം മാഹാത്മ്യം പഠിക്കാതിരിക്കുന്നവന്െറ ആ പരിശ്രമം നി 

ബ്ല്ൃലമാണെന്നു പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മാഹാത്മ്യജ്ഞാനത്തോടുകൂടെത്തന്നെ ഗീതാപാഠം ക 

ത്തവ്യം എന്നു സാരം. 

21. ഏതന്മാഹാത്മ്യസംയുക്തം ഗീതാഭ്യ്യാസം കരോതിയഃ 
സതല്ഫലമവാപ്പോതി ദുള്ഭാം ഗതിമാപ് നുയാത്.. 

ഈ മാഹാത്മ്യത്തോടുകൂടെ ഏതൊരുവന് ഗീതാഭ്യാസം ചെയ്യുന്നുവോ അവന് മറ൨ 

വിധത്തില് സിഭ്ധിപ്പാന് പ്രയാസമുള്ള പരമഗതിയെന്ന ഫലത്തെ പ്രാപിക്കും. 



4 ശ്രീഭഗവല്ഗീതയുടെ ജൂഷ്യാടിവിവരണപ്രാരംഭഃ 

സൂതഉവാചടസ്ൃതന് പറഞ്ഞു. 

9, മാഹാത്മൃയമേതല് ഗീതായാ മയാപ്രോക്തം സനാതനം 
ഗീതാന്തെചപഠദ്ടസ്തകയദുക്തം തല്ഫലം ലഭേത്. 

; സനാതനമായ ഗീതയുടെ ഈ മാഹാത്മ്യം ഞാന് നിങ്ങളോട (ശെൌനകാദികളോടു) 
പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു. ഗീതാപാഠാവസാനത്തിലും യാതൊരുവന് ഈ മാഹാത്മ്യം പഠിക്കുന്നു 
വോ, അവന്നു ഇതില്പറഞ്ഞ ഫലം സംപൃര്ണമായി ലഭിക്കും. ഗീതാപാഠം തുടങ്ങുമ്പോ 
൭൦ അവസാനിക്കുമ്പോഴചം മാഹാത്മ്യപഠനും വേണമെന്നു സിദ്ധാന്തം. 

ഇതി ശ്രീ വാരാഹപുരാണേ ഗീതാമാഹാത്മ്യം സമ്പൂര്ണം 
ശുഭമ സ്ത [॥ 

അഥ ശ്രീമല്ഭഗവല്ഗിതാ പാഠക്രമഃ പ്രാരഭ്യതെ. 
(അനന്തരം മോക്ഷപ്രദമായ ഭഗവല്ഗീതയുടെ പ്രാരംഭത്രമം.) 

ശ്രീ ഗണേശായനമഃംശ്രീഗണപതിക്കായ്യൊണ്ടുനമസ്ത്രാരം. 

ശ്രീ ഗോപാലകൃഷ്ണായനമഃ-ശ്രീഗോപാലകൃഷ്ണുന്നു നമസ്ത്ാരം. 

ഓം അസ്യ ശ്രീ ഭഗവല്ഗീതാമാലാമന്ത്രസ ഭഗവാന് വേദവ്യഠസജുഷിഃ. 

അനുഷ്ടൂപ” ഛന്ദഃ. ശ്രീകൃഷ്ണുഃപരമാത്മാദേവതാ. 

അശോച്യയഠനേന്വശോചസ്ത്വം പ്രജ്ഞാവാദാംശ്ചഭാഷസേ ഇതിബീജം. 

സവ്വധമ്മാന് പരിത്യജ്യമാമേകം ശരണം വ്രജ ഇതിശക്തിഃ. 

അഹംത്വാ സര്വപാപ്പദ്ോ മോക്ഷയിഷ്യയാമിമാശുചഃ ഇതി കിലകം. 

ഇതി കരന്യ്യാസം. 

നൈനംിന്ദന്തിശ്യസ്്രാണി നൈനം ദഹതിപാവകഃ. 
ഇത്ൃയംഗുഗ്ലാഭ്യംനമട. 

നചൈനം ക്ലേദയന്ത്യാപോ ന ശോഷയതിമാരുതഃ 
ഇതി തര്ജനീദ്യാം നമഃ. 

അച്ഛോേദ്ദ്യോയമദാഫ്ഹയോയം അക്ലേദ്ദോ/്ശോഷ്യഏവച 
ഇതി മധ്യമാഭ്യ്യാം നമഃ. 

നിതൃഭസര്വഗതഃസ്ഥാണുരചലോയം സനാതനഃ. 
ഇത്യനാമികാദ്യയാം നമഃ. 

പശ്യമേ പാത്ഥ രൂപാണി ശതശോഥ സഹസ്രശഃ 
ഇതി കനിഷ്ണ്ികാദ്യാം നമഃ. 

നാനാവിധാനി ഭിവ്യഠനി നാനാവര്ണാകൃതീനിച 
ഇതി കരതലകരപൃഷ്ണാദ്യാം നമഃ. 

ഇതി കരന്യാസഃ. 

അഥ ഹൃദയാദിന്യാസഃ. 
നൈനം ഛിന്ദന്തിശ്യ്ത്രാണി നൈനം ദഹതിപാവകഃ, 

ഇതി ഫലുദയായ നമഃ. 



ശ്രീമല്ഭഗവല്ഗീതാധ്യാനം ടി 

ന ചൈനം ക്ലേദയന്ത്യാപോ ന ശോഷയതി മാരുതഃ 
ഇതി ശിരസേ സ്വാഹാ 

അച്ഛോേദ്ോയമദാഫ്യ്യോയ മക്ലേദ്ദോ/ശോഷ്യഏവച 
ഇതി ശിഖായൈ വഷട്. 

നിത സവ്ൃഗതഃസ്ഥാണു രചലോയം സനാതനഃ 
1 ഇതി കവചായഹും. 

പശ) മേ പാത്ഥ രൂപാണി ശതശോഥ സഹസ്രശഃ 
ഇതി നേത്രത്രയായവൊൌഷട്.. 

നാനാവിധാനിടില്യാനി നാനാവര്ണാകൃതീനിച 
ഇതി അസ്്രായഫട്. 

ശ്രീകൃഷ്ണുപ്രിത്യത്ഥേ പഠഠേ വിനിയോഗഃ. 

അഥ ധ്യാനം. 

1. പാത്ഥായ പ്രതിബോധിതാം ഭഗവതാ നാരായണേന സ്വയം 
വ്യാസേനഗ്രഥിതാം പുരാണമുനിനാ മദ്ധ്യേമഹാഭാരതം 

അദ്ധൈതാമൃതവഷിണിീം ഭഗവതിം അഷ്ടാദശാധ്യായിനീം 
അംബ ത്വാമനുസന്ദധാമി ഭഗവല്ഗീതേ! ഭവദ്വേഷിണിം. 

സാക്ഷാല് ശ്രീനാരായണഭഗവാന് അര്മതകൂനുന്നുപദേശിച്ചതും, പുരാണമുനിയായ വ്യാ 
സഭഗവാന് മഹാഭാരതം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്െറ മദ്ധ്ൃത്തില്-ഭീഷ്ടപര്വത്തില്.-ശ്ല്ലോകരൂ 
പേണ നിബന്ധിച്ചതും അദ്ദൈതമാകുന്ന അമൃതത്തെവഷിക്കുന്നതും ജ്ഞാനാദികളായ ആറ. 

ഗുണങ്ങളുടങ്ങീട്ടുള്ളതും പതിനെട്ടര്ധ്യായങ്ങളുള്ളതുമായ അന്ധമേ! ഭഗവത്ഗീതേ! സംസാരദോ 
ഷങ്ങളെ ഒൂരീകരിക്കുന്ന നിന്തിരുവടിയെ ഞാന് നിത്യവും മനസ്സില് ധരിപ്പുകൊള്ളൂന്നു. 

ജ. നമോസ്തുതേ വ്യാസ! വിശാലബുദ്ധോ! ഫുല്പാരവിന്ദായതപത്രനേത്ര! 

യേനത്വയാഭാരതതൈലപുണ്ണ്! പ്രജ്ജ്വഠാലിതോജ്ഞാനമയഃ പ്രദീപഃ 

അല്ലെയോ വിശാലബുദ്ധിയും വികസിച്ചു ചെന്താമരപ്പൂവിന്റെറ ഭളംപോലെ നീണ്ടും 
പ്രസന്നമായുമിരിക്കുന്ന നേതൃങ്ങളോടും കൂടിയ ശ്രീ വ്യാസഭഗ്വാനേ! എന്െറ ഈ നമ 

റരത്തെ അഞ്ങെക്കായി സമമ്ലിക്കുന്നു. അമ്ങുന്നാണെല്ലൊ ഭാരതമാകുന്ന എണ്ണൂനിറഞ്ഞി 

രിക്കുന്ന വിളക്കില് അഞാനമാകുന്ന ദീപം പ്രകാശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്'. 

8. പ്രപന്നപാരിജാതായതോത്രവേത്രൈക പാണയേ 

ഇഞ്മാനമുദ്രായ കൃഷ്ണായ ഗീതാമൃതദുഹേ നമഃ, 
ശരണംപ്രാപിച്ചവക്ക്' ചതുര്വിധപുരുഷാത്ഥങ്ങളെ നല്കുന്ന പാരിജാതമായയം ഒരു 

കയ്യില് ചമ്മട്ടിയും (കുതിരയെ നടത്താനുള്ള ചാട്ടവാറ്) മറെറാരു കയ്യില് അഞാനമുദ്രയും 
ധരിച്ചും ഗീതയാകുന്ന അമൃതത്തെ വഷിച്ചുംകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണൂഭഗവാന്നു നുമസ്ലാരം. 

4. സര്വോപനിഷദോ ഗാവോ ദോശ്ധാാഗോപാലനന്ദനദഃ 

പാത്വഥോവത്സഃ സുധീിഭോക്താദുശ്ധം ഗീതാമൃതം മഹത് 
എല്ലാളപനിഷത്തുകളാകുന്ന പശുക്കാം; കറക്കുന്നതു ഗോപനായ നന്ദരുടെപുത്രന്. കഃ 

ട്ടിക്കുന്ന കുട്ടി ബുദ്ധിമാനായ അര്ജുനന്. കറന്നെടുത്തതോ മഹത്തായ ഗീതയാകുന്ന അമൃതം. 

5. വസുദേവസുതം ദേവം കംസചാഞ്ഞയരമര്ദനം 

ദേവകിപരമാനന്ദം കൃഷ്ണം വന്ദേ ജഗല്ഗുരും. 

വസുദേവരുടെ പുത്രനും എല്ലാവരിലും ആത്മാവായി വിളങ്ങിക്കൊണ്ടു സകലേഡ്വിയ 
ങ്ങക്ദേയും പ്രകാശിപ്പ്ിക്കുന്ന ദേവനും കംസന്, ചാരന് മുതലായ ഭഷ്ടന്മാരെ സംഹരിച്ച്” 



6 ശ്രിഭഗവല്ഗീതാധ്യഠനം 

ധമ്മത്തെ സ്ഥാപിച്ച സവ്വേശ്വരനും ശ്രീദേവകിദേവിയെ അത്യന്തം ആനന്മിപ്പിക്കുന്നവ 
നും ജഗത്തിന്െറ--സകലജനങ്ങളുടെയും-_അജ്ഞാനമാകുന്ന ഇരുട്ടിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന 

ജ്ഞാനസ്വരൂപനുമായ ശ്രീകൃഷ്ണുഭഗവാനെ ഞാന് വന്ദിക്കുന്നു. 

6. ഭീഷ്ടദ്രോണതടാ ജയദ്രഥ ജലാഗാന്ധാരനിലോപലാ 
ശല്യഗ്രാഹവതീ കൃപേണ വഹിനീകണ്ണ്ണേന വേലാകലാ 

അശ്വത്ഥാമവികര്ണഘോരമകരാ ദുയ്യോധനാവത്തിനീ 

സോത്തിര്ണാ ഖലുപാണ്ഡവൈരണനദികൈവര്തക? കേശവഃ. 

ഭീഷ്ടര്', ദരോണര്' എന്നിവരാകുന്ന തീരങ്ങഠം, ജയദ്ഥനാകുന്ന ജലം, ഗാന്ധാരനാകു 
ന്ന നീലപ്പാറ, ശല്യരാകുന്ന മുതള, കൃപരാകുന്ന പ്രവാഹശക്തി, കണ്ണനാകുന്ന വേലിയേ 
ററത്താല് കലക്കം, അശ്വത്ഥാമാവ്" വികള്ല്റന് എന്നിവരാകുന്ന ഭയത്മര മകരമത്സ്യങ്ങാം, 
ഭദ്യോധനനാകുന്ന ചുഴിക്കുത്ത്' ഇവയോടുകൂടിയ യുദ്ധമാകുന്ന ഭയങ്കര നദിയെ പാണ്ഡവ 
ന്മാര് കടന്നത്, കടത്തിവിടാന് ബ്രഹ്മാവ് ശിവന് ഇവരുടെയും രക്ഷിതാവായ ശ്രീകൃദ്ണഗ 
വാന് ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാകുന്നുവെല്ലൊ. ആ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നവര് സംസാരസമുദ 
ത്തെയും കടക്കും. 

1. പാരാശയ്യവചഃ സരോജമമലം ഗീതാത്ഥഗന്ധോല് കടം 
നാനാഖ്യാനക കേസരം ഹരികഥാസംബോധനാ ബോധിതം 
ലോകേസജ്ജനഷഠംപടൈ രഹരഹഃ പേപിയമഠനം മുദാ 

ഭൂയാതഭാരതപങ്കജം കലിമലപ്രദ്ധ്വംസി നഃ ശ്രേയസേ. 

വ്യ്യാസരുടെ വാക്കാകുന്ന നിമ്മലതാമരപ്പ വും, ഭഗവല്ഗീതയുടെ അത്ഥമാകുന്ന വാ 

സന ആപ്പൂവിലുള്ളതുകൊണ്ടു് അതീവശ്രേദ്ലവും, നാനാകഥകളാകുന്ന കേസരവും, ഹരിക 

ഥകളെ വേണ്ടുംവിധം ബോധിപ്പിക്കുന്നതിനാല് വികസിതവും സജ്ജനങ്ങളാകുന്ന വണ്ടു 
കഠം എപ്പോഴും സന്തോഷത്തോഴകൂടെ ആസ്വടിക്കുന്നതുമായ ഭാരതമാകുന്ന താമരസപുഷ്ണം 
ഞങ്ങഠംക്കുണ്ടാകാവുന്ന കലികാലദോഷങ്ങളെ നശിപ്പിച്ച്" ശ്രേഷസ്സു നല്കുന്നതായി ഭവി 
ക്കേണമേ. 

8, മൂകംകരോതിവാചാലം പംഗുംലംഘയതേ ഗിരിം 
“ യതകൃപാ തമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം 

യാതൊരുവനെറ കാരുണ്യം മൂകനെ (സംസാരിപ്പാന് കഴിയാത്തവനെ) വാഗിയും, 
പംഗുവിനെ (മുടന്തനെ) മലകയവന്നവനും ആക്കിത്തീക്കുന്നുവോ പരമാനന്ദമൂത്തിയും മാ 

യാധിനാഥനുമായ ആ ശ്രീകൃഷ്ണുഭഗവാനെ ഞാന് വന്ദിക്കുന്നു. അസാധ്യത്തെ സാധിപ്പിക്കു 
വാനും അലഭ്യത്തെ ലഭിപ്പിക്കുവാനും സമത്ഥനും കരുണാനിധിയുമായ ഭഗവാനെ ഞാന് 
വന്ദിക്കുന്നുവെന്നു സാരം. 

9. യം ബ്രഹ്മാവരുണേന്ദരുദരമരുതഃ സ്തൂന്പന്തി ടിവ്വ്യൈഃ സ്പുമെവഃ 

പചേദൈഃ സാംഗപടക്രമോപനിഷദൈര്ഗായന്തിയം സാമഗാഃ 
ധ്ൃയാനാവസ്ഥിത തല്ഗതേനമനസാപശ്യന്തിയം യോഗിനോ 

യസ്യഠന്തം ന വിദുഃ സരാസരഗണാ ദേവായ തസ്യ നമഃ. 

ബ്രഹ്മാവ്, വരുണന്, ഇന്ദ്രന്, മരുദ്ദേവന്മാര് മുതലായവര് ദിവ്യങ്ങളായ സ്ത്ോത്രങ്ങഠം 
കൊണ്ടു യാതൊരുവനെ സ്ത്തിക്കുന്നുവോ, ആറംഗങ്ങാഠം, പദങ്ങാം, ക്രമങ്ങാം, ഉപനിഷത്തു 

കഠം ഇവയോടുകൂടിയ വേദങ്ങളാല് സാമവേദികഠം യാതൊരുവനെ കീത്തിക്കുന്നുവോ, ധ്യാ 
നനിഷ്ണന്മാരായിട്ടു ആ ലക്ഷ്യത്തില്ത്തന്നെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയ മനസ്സുകൊണ്ടു യോഗികഠം 

യാതൊരുവനെക്കാണുന്നുവോ. ദേവാസുരസമൂഹത്തില് ഉടാപ്പെട്ടവരാരും യാതൊരുവന്െറ 
പരമാവധിയെഅറിയുന്നില്ലെയോ അപ്രകാരമിരിക്കുന്ന ജ്യോതിമ്മയന്നായ്ക്കോണ്ടുനമസ്ത്ാരം. 

ഇതിധ്യാനം. 



ഓം നമോഭഗവതേ വാസുദേവായ. 

ശ്രീമല് ഭഗവല്ശഗീതയില് 10൦ അദ്ധ്യായം. 
ട്ടാ 

തരാഷ്ണമവാചടഡധ്ൃതരാഷ്ടരന് പറഞ്ഞു. 

1. ധമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ സമവേതാഃ യൃയൃത്സവഃ 

മാമകാഃ പാണ്ഡവാശ്ചൈവ കിമകുവത സംജയ! 

യുയയത്സവഭടയുര്ധംചെയ്താനിച്ഛിച്ചവരായിട്ടു, ധമ്മക്ഷേത്രേടധമ്മാഭിപ്പദ്ധികരമായ, കരുക്ഷേ 
ത്രേടകുരുക്ഷേതത്തില്, സമവേതാമസംഘംചേന്നവരായ, മാമകാഃട-എന്െറ സംബന്ധി 

കളും, പാണ്ഡവാഃചടപാണ്ഡവന്മാരും, സംജയിടഹേ സംജയം, കിം അകര്വതംഎന്തു 
ചെയ്തു; 

അല്ലെയോ സംജയ! ധമ്മത്തെ അഭിപ്പദ്ധിപ്പെടത്തുന്നതിന്നു ശക്തിയുള്ള പുണ ്യക്ഷേ 
തൂമായ കുരുക്ഷേത്രത്തില് യുദ്ധംചെയ്താനിച്ചിച്ചുകൊണ്ടു സംഘംചേനന എന്െറ മക്കളായ 
ഭയ്യോധനാടികളും പാണ്ഡുപുത്രന്മാരായ യുധിഷ്ണിരാടികളും എന്തുചെയ്തു; 

വിവരണമം:---ശംകാസമാധാനം. യുദ്ധംചെയ്താനൊരുങ്ങിയവര് യുദ്ധംതന്നെയല്ലലെ 
ചെയ്യുക. എന്തുചെയ്തുവെന്ന ചോല്ലം അയുക്തം. യുദ്ധം ഏതുവിധത്തില് നടക്കുന്നുവെന്ന 
ല്ലേ ചോടിക്കേണ്ടത് എന്ന ശങ്കക്കു സമാധാനം: 

എതുകക്ഷിഷിലുള്ള ഭീഷ്ഠദ്ദോണാദികളെ കാണുന്ന യൃധിഷ്കിരാദികഠംക്കു ഭയത്തിന്നു കാ 

രണം പ്രത്യക്ഷമായിട്ടുണ്ടു. അതുനിമിത്തം യുദ്ധത്തില്വിന്നവര് മടങ്ങിയോു അദൃഷ്ട ഭയ 
ത്തിന്നും കാരണമുണ്ടു്. അതെന്തെന്നാല് കുരുക്ഷേത്രം ധമ്മത്തെ അഭിപ്ൃദ്ധിപ്പെടുത്തുന്ന് 
പുണ്യസ്ഥലമാണ്. “*യദനുകുരുക്ഷേത്രം ദേവാനാം ദേവയജനും. സർവേഷാം ഭൂതാനാം 

ബ്രഹ്മസദനം?” എന്ന ബ്ൃഹസ്റതിവചനവും. :*കുരുക്ഷേതരം വൈ ദേവയജനം"” എന്ന ശത 
പഥശ്രുതിവചനുവും പ്രമാണമാകയാല് അതില് പ്രവേശിച്ച പാണ്ഡവന്മാര് മുമ്പേതന്നെ 
അവക്കുള്ള ധമ്മശ്രദ്ധയുടെ അഭിപ്ൃദ്ധിനിമിത്തം രണ്ടു കക്ഷികളുടെയും ഹിംസക്കു കാരണ. 

മലായ യുദ്ധത്തില്നിന്നു മടങ്ങിപ്പോയോ$ എന്നാല് എന്െറ മക്കഠക്കു യുദ്ധം കൂടാതെതന്നെ 
രാജ്യം ലഭിക്കും എന്ന്" ആന്തരമായി സന്തോഷിച്ചും; അഥവാ ധമ്മക്ഷേതൃമാഹാത്മ, ത്താല് 

പാപന്മാരാണെങ്മിലും എന്െറ മക്കഠംക്ക്" പാണ്ഡവന്മാക്വെകാശപ്പെട്ട അദ്ധരാജു ലയം കൊടു 
പ്രാനുള്ള വിചാരത്താല് കൊടുത്തുവെങ്കില് ഹാ! അവര് അബദ്ധത്തിലായി എന്ന വിചാര 
ത്താലും തന്െറ മക്കക്കു രാജ്യലാഭവും പാണ്ഡവന്മാക്ക രാജ്യം കിട്ടാതിരിപ്പാനുമുള്ള 
മാര്ഗവും തെററിപ്പോകംഎന്നു വിചാരത്താലും ഉണ്ടായ സംഭാന്തിയാണ്' പ്രശ്ശത്തിന്നുകാര 
ണം. രാഗദ്വേഷാദിരോഗങ്ങളെ നന്നായി ജയിച്ചിരിക്കുന്ന നീ സത്യംപറയുക എന്ന്: 
സംജയ। എന്ന സംബോധനയാല് സൂചിപ്പിച്ചു. യുമിഷ്ഠിരാദികളില് യ്ൃതരാഫ്ടരക്ദ മമതയി 
ല്ലെന്നു കാണിപ്പാന് ““പാണ്ഡവാ4?” എന്ന പടവും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹസ്ത്ിനാപുര 
ത്തിലിരിക്കുന്ന ്ലതരാഫ്യമഹാരാജാവിന്നു യുദ്ധപ്യത്താന്തമറിവാനാഗ്രഹമുണ്ടായപ്പോഠം 
മഹാരാജാവിന്െറ സന്നിധിയിലിരിക്കുന്ന സംജയന്നു കരുക്ഷേതൂത്തില് നടക്കുന്ന യുദ്ധം 
പ്രത്യക്ഷമായി കാണ്മാനുപകരിക്കുന്ന ദിവ്യദുഷ്ടിയെ ഭഗവാന് വ്യാസര് കൊടുത്തു. തന്നിമി 
ത്തം സംജയന്൯ ഡ്ൃതരാഫ്ട്രോടു പറയുന്നുവെന്നു വൈശംപായനന് ജനമേജയനോടു പറയ 

ന്നതായിട്ടാണ്' കഥയാരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനാല് വൈശംപായനന് ജനമേജയനോടു 
*“ല്രതരാഫ്ടു ഉവാച? എന്നാരംഭിപ്പതായിട്ടു ധരിക്കേണ്ടതാകുന്നു. 



൫ ഒന്നാമദ്ധ്യായം 

സംജയ ഉവാചടസംജയന് പറഞ്ഞു. 

2. ദൂഷ്യ്വാതു പാണ്ഡവാനീകം വ്യൂഡം ദുയ്യോധനസ്തദാ 

ആചായ്യുമുപസംഗമയ രാജാ വചന മബ്രവീത്. 

രാജാ ഭയ്യോധനഃട്രാജാവായ ഭയ്യോധനന്, തദാ വ്യുഡംടഅപ്പോഠം വ്ൃയൃഹമാക്കിനിത്തി 
യിരിക്കുന്ന, പാണ്ഡവാനീകംടപാണ്ഡവസൈന്യത്തെ, ദൃഷ്ട്വാ ആലായഷ്ടുംടകണ്ടിട്ട ആചാ 
യ്യുനെം മപസംഗമ്യ-സമീപിച്ചിട്ടു, വചനം അബ്രവിത് വചനത്തെ പറഞ്ഞു. 

പാണ്ഡവസൈന്യൃത്തിന്െറ ബലാധിക്യത്തെ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടു തന്െറ സൈന്യ 

ത്തിന്നു ശക്തിയും പരമാക്രമവും ഉത്സാഹവും വര്ദ്ധിപ്പിക്കണം എന്ന അഭിപ്രായത്തോടു 
കൂടെ രാജാവായ ഒുഷ്യോധനന് ധനുര്വിദ്യാചാ്യനായ ദ്രോണരുടെ സമീപത്തുചെന്ന്' യുദ്ധ 
സമ്പ്യദായമനുസരിച്ച്' അണിനിരന്നു നില്ക്കുന്ന പാണ്ഡവസൈസ്യത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണി 
ചയുകൊണ്ടു ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞു. ധ്ലതരാഫ്ഠമഹാരാജാവില് ഭകതിസ്നറേഹപരനാണ്' സംജ 
യന് എങ്കിലും പുത്രസ്നേഹപാരവശ്യ രയംന്ദിമിത്തം പാണ്ഡവന്മാരിലുള്ള പ്ൃതരാഷ്ഠപക്ഷപാത 

ത്തെ സംജയന് സഹിക്കുന്നില്ലെന്നു കാണിപ്പാനാണ്' തു"? എന്നുപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്'. 
രീഷ്ഠ ദ്രോണാടികളെക്കണ്ടതുകൊണ്ടു പാണ്ഡവന്മാര് ഭയപ്പെട്ടോടിയെന്നോത്തു് സന്തോഷി 

ക്കുകയോ അങ്ങയുടെ പൃത്രന്മാക്ട ധമ്മബുദ്ധിയുണ്ടായിട്ടു അദ്ധരാജ്യം പാണ്ഡവന്മാക്ക 

കൊടുത്തുവോയെന്നോത്തു ഖേടിക്കുകയോ വേണ്ട. എന്നൊക്കെയാണ് ആ $$” വില് അ 
ട്രക്കിയിരിക്കുന്ന സാരമായ ഭാവം. 

83. പശ്യതാം പാണ്ഡുപുത്രാണാ മാചായ്യുമഹതിം ചമും 

വ്യൂഡാം ദൂപദപുത്രേണ തവശിഷ്യേണ ധീമതാ. 

ആചായ്യ! ധീമതാഹേ ഗുരോ! ബുദ്ധിമാനും തവശിഷ്യേണടഅങ്ങയുടെ ശിഷ്യനുമായ, 
ദൂപദപുത്രേണം:ട്ൂപദപൃതനാല്, വ്യഡ്ധാം-വ്യൂഹമാക്കിനിത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതും, മഹതീം: 
അനേകാക്ഷെൌഹിണീസഹിതയായതിനാല് തടുക്കാന് കഴിയാത്തതുമായ, ഏതാംപാണ്ഡു 
പുത്രാണാംചമൂം-ഈ പാണ്ഡവസൈന്യത്തെ, പശ്യടനോക്കിയാലും. 

ഹേ ഗുരോ! കായ്യും സാധിപ്പാന് ബുദ്ധിചാതുയ്യമുള്ളവനും അവിടുത്തെ ശിഷ്യനുമാ 
യ ദൂപദരാജപൃതന് ൃഷ്ൃദ്യമുന് ശകടം പത്മം എന്നിവയുടെ ആകൃതിയില് നിത്തിയിരി 

്ഞന്നതും കാണുന്ന വീരപുരുഷന്മാരാല് സ്തൂത്യവും അപാരവും ആക്രമിപ്പാന് പ്രയാസമുള്ളതു 

മായ പാണ്ഡവസൈന്യയത്തെ നോക്കിയാലും എന്നു പ്രാത്ഥിച്ചു. 

ഒുയ്യോധനവാക്യാഭിപ്പായം:-ൃഷ്ലദ്യമ്നേന എന്നു പറയാതെ ദൂപദപുത്രേണ എന്ന 
പദപ്രയോഗം ദ്രുപദന് അങ്ങയുടെ ശത്രവാണെന്നോക്കാതെയല്ലേ അദ്ദേഹത്തിന്െറ പുത്ര 
നെ ശിഷ്യനാക്കിയത്” എന്നു സ്ൃചിപ്പിച്ച്' ദ്രോണക്കു കോപത്തെ ജനിപ്പിക്കുവാനാകുന്നു. 
44ആലായ്യു!?? എന്ന സംബോധനം ശിഷ്യനേക്കാഠം ഗുരുവിന്െറ ജ്ഞാനം മഹത്താകയാത്* 
അമഞ്ുുന്നു നന്നെ മനസ്സിരുത്തേണം. ശിഷ്യ വ്യന്മോ ബുഭ്ധിമാനാണെന്നും മറക്കാതിരിക്കേണം 

എന്നു കാണിപ്പാന് ധീമതാ?” എന്ന ദ്പേദപൃതുവിശേഷണത്തേയും ഉപയോഗിച്ചു. 

4.. അത്രശൂരാ മഹേഷ്ചാസാ ഭീമാര്ജകുന സമായൃധി 
യുയയധാനോ വിരാടശ്ച ദൂപദശ്ത॥ മഹാരഥഃ. 

6. ധൃഷ്ടകേതുശ്ചേകിതാനഃ കാശിരാജശ്ച വീയ്യുവാന് 
പുരുജിത്' കുന്തിഭോജശ്ച ശൈബ്ദൃശ്ച നരപംഗവഃ. 

6. യൃധാമന്മുശ്ച വിക്രാന്തഃ ഉത്തമെനജാശ്ച വീയ്യയവാന് 
സൌഭദ്രോ ദ്രൌപദേയാശ്ച സര്വഏവ മഹാരഥാഃ. 

അത്രശൂരാഃ മഹേഷ്വാസാട ഇതില് പരാക്രമശാലികളും മഹത്തുക്കളായ ധനുസ്സൂകഠം ഉള്ളവ 

രും. യൃധിഭീമാര്ജ്കുനസമാഭടേയുദ്ധത്തില് ഭീമനോടും അര്ജുനനോടും സമന്മാരുംആയം യയ 

ധാനഃ വിരാട യുയയധാനന് വിരാടന്, വിയ്യുവാന്ടപരാക്രമം അധികമുള്ളവന്, പുരുജിത് 
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അധികംപേരെ ജയിക്കുന്നവന്, ശൈബ്യയടേശിബിയുടെ ശോത്ത്തില് ജനിച്ചവന്, നരപും 
ഗവഃ--നരന്മാരില് ശ്രേഷ്ഠന്, ഉത്തമൌജാഃടഉത്കൃഷ്യമായ ഓജഡസ്സൂള്ളവന്, മഹാര്ഥാഃടേമ 

ഹാരഥന്മാരെന്നു പേര്മെടുത്തവര്. 

ഏകനായ ലൃഷ്ടദ്യമ്മന് പരിപാലിക്കുന്ന പാണ്ഡവസേനുയെ നമ്മളുടെ സൈദ്യയ 
ത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരുവന്നു ജയിപ്പാന് കഴിയും എന്തിനായി പരിതപിക്കുന്നുവെന്നു വി 
ചാരിക്കരുതെ. പാണ്ഡവസൈന്ൃത്തില് വേറെയും ശൂരന്മാരും മഹാരഥന്മാരുമായ പലരു 
മുണ്ടെന്നു ധരിച്ചു നന്നെ മനുസ്സിരുത്തേണം എന്നു ബോധിപ്പ്ിക്കുവാന് ഭുദ്യോധനന് പാ 
ണ്ഡവസൈന്ൃത്തിലെ അതിപ്രധാനുന്മാരെ പറയുന്നു:--പാണ്ഡവസൈന്യത്തിലെ യോ 
്ധാക്കളെല്പാവരും ശൂരന്മാരാകുന്നു. മഹാപരാമ്രമികളെയും കീഴടക്കുവാന് കഴിയുന്നവരാ 

ണെന്നു ശുൂരപടത്തിന്െറ അത്ഥം. മഹത്തുക്കളായ ില്ലള്ളവരാണെല്ലാവരും. പരാക്രമം 
കൊണ്ടാണെങ്കില് എല്ലാവരും ഭീമാര്തുൂനതുല്യന്മാര്. അവരില് ചിലരെ പറയുന്നു:-_അ 

തിശയമായി യുദ്ധംചെയ്യുന്നവന് എന്നത്ഥവത്തായ പേരുള്ള യുയയധാനന് എന്നു പ്രസിദ്ധ 
നായ സാത്ൃകി, ശത്രുക്കളെ വല്ലാതെ കുലുക്കി മഴ്ടിക്കുന്നവന് എന്നു പേരുകേട്ട വിരാടന്, 
വൃക്ഷമാകുന്ന (ദ)(പദം) കൊടിയടയാളമുള്ളവന് എന്ന പേരില് പ്രസിദ്ധനും മഹാരഥനു 
മായ ദൂപദന്, ശത്രക്കാംക്ക്' ഭയം ജനിപ്പിക്കുന്ന കൊടിയടയാളമുള്ള ഡൃഷ്ടകേതു, ചികിതാ 

നപുതരനും പരാക്രമശാലിയുമായ ചേകിതാനന് യുദ്ധത്തില് അനേകം ഭടന്മാരെ ഏകനാ 
യിട്ടു ജയിക്കുന്നവനായ പുരുജിത്ത്'. കുന്തിഭോജന് ശിബിഗോത്രത്തില് ജനിച്ച കുത്തമ മനു 
ഷ്യനായ ശൈബ്യന്. യുദ്ധത്തത്തില് മഹാക്രോധിയായ യുധാമന്യയവായ പാഞ്ചാലരാജന് 
കുത്തമബലശാലിയാകയാല് ഉത്തമെൌജസ്സ് എന്നു സുപ്രസിദ്ധിന്ദേടിയവന്. തേജോബ, 

ലപരാക്രമശാലികളെയും പറപ്പിക്കുന്ന വീയ്യുമുള്ള സുഭദ്ദാപൃത്രനായ അഭിമസ്യ. ദ്രൌപടിയു 
ടെ എല്ലാ പുത്രന്മാരും മഹാരഥന്മാര്തന്നെ. “തന്നെയും സാരഥിയേയഷും, കുതിരകളെയും 

കേടുകൂടാതെ രക്ഷിച്പുംകൊണ്ടു പതിനായിരം ഭടന്മാരോടു യൃദ്ധംചെയ്ത്ാന് സമത്ഥനായ 

വീരനെയാണ്' മഹാരഥന് എന്നു പറയാറള്ളത്'. ഇങ്ങിനെ അനേക മഹാരഥന്മാരുള്ള പാ 
ണ്ഡവസൈന്യത്തെ ജയിപ്പാന് നന്നെ മനസ്സിരുത്തേണം എന്നു ആചായ്യനെ പ്രോത്സാ 
ഹിപ്പിച്ചു. 

7. അസ്ത്രാകംതു വിശിഷ്ടായേ താന് നിബോധ ദ്വിജോത്തമ 

നായകാ മമ സൈന്യസ്വ സംജ്ഞാത്ഥം താന് ബ്രവീമിതേ. 

അസ്താകംതു വിശിഷ്ടായേടനമ്മളുടെയാകട്ടെ വിശിഷ്ടുന്മാര് യാതൊരുത്തരോ., ദ്വിജോത്ത 
മഹേ ബ്രാഹ്മണമ്രേഷ്ലം, മമ സൈന്യസ്യ-എനന്െറ സൈന്യത്തിന്െറ, നായകാഃടനായ 
കന്മാര് തേ സംജ്ഞാത്ഥം- അങ്ങയുടെ ഓമ്മക്കാഷ്ൊണ്ടു, താ൯ തേചഅവരെ അങ്ങയോടും, 

ബ്രവീമിഞാന് പറയുന്നു. 

ഹേ ബ്രാഹ്മണോത്തമ! നമ്മളുടെ സൈന്യത്തില് വിശിഷ്ടുന്മാരായ നായകന്മാര് 
ആരെല്പാമാണെന്നു അമങ്ങെക്കറിയുമെങ്കിലും ഓമ്മപ്പെടുത്തുവാന്വേണ്ടിട്ടുമാതരം ഞാന് പറ 

യുന്നു. ശ്രദ്ധിച്ചു കേഠംക്കേണമേ. 

3. ഭവാന് ഭിഷ്ടശ്ച കര്ണശ്ച കൃപശ്ച സമിതിം ജയഃ 

അശ്വത്ഥാമാ വികര്ണശ്ചസെനമടത്തി സ്യുഥൈവച 
൪ജയ(ഥഃ എന്നും പാഠമുണ്ടു. 

സമിതിംജയഃടയുദ്ധത്തില് ജയം നേടുന്നവന്, സ്യമദത്തിഃടസോമദത്തപുത്രന്൯. തന്െറ 

സൈന്യയപ്രധാനികളെ പറയുന്നു:-_ഒന്നാമന് അത്ുന്ന്', പിന്നെ ഭീഷ്ര്'. കര്ണന്. യുദ്ധ 

ത്തില് ജയംനേടുന്ന കൃപര്. അശ്വത്ഥാമാവ്. വികര്ണന്. സോമടത്തപുതൃനായ 
ഭൂരിശ്രവസ്സ്. 

ഭയ്യോധനന്ന്' സമയോചിതംപോലെ മുഖസ്ത്തിചെയ്ത്് ജനങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പി 
ച്ച് സ്വകായ്യും നേടാന് സാമത്ഥ്യമുണ്ടെന്നിവിടെ സ്ൃചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു. എങ്ങിനെയെന്നാല് 
വാസ്തവത്തില് പ്രഥമഗണനക്കരഫന് ഭീഷ്ടൂരായിരിക്കേ ആ സ്ഥാനും ആചായ്യുന്നു കല്ലിച്ചു. 
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പിന്നെ വികര്ണന്നു നതികേണ്ടതായ സ്ഥാനും അശ്വത്ഥാമിന്നു നതികീട്ടും ആചായ്യുനെ 

സന്തോഷിപ്പിച്ചു. 

8. അന്വേച ബഹവഃശുരാഃ മടത്വേതയത ജീവിതാഃ 

നാനാശസ്ത്രപ്രഹരണാഃ സര്വേ യുക്ധവിശാരദാഭ. 

നാനാശസ്ത്രുപ്പഹരണാഃടനാനാവിധങ്ങളായ ശസ്്രുങ്ങഠം പ്രഹരണസാധനങ്ങളായിട്ടുള്ളവര്ം 
യുദ്ധവിശാരദാഃടസകലവിധ യൃദ്ധത്തിലും നിപുണന്മാര്ം മദത്ഥേ-എനിക്കുവേണ്ടിട്ടു, തൃ 

കുരുജീവിതാമ;ജീവരു യാഗം ചെയ്താനൊരുക്കമുള്ളവര്. 

ബാഹ്റ്റികന്, ഭഗദത്തന് മുതലായ പല ശ്രുരന്മാരും ശൂലം ചമ്രം ഗദാ ഖഡ് ഗം 
പരിഘം എന്ന പലവിധായയധങ്ങളെക്കൊണ്ടു യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതില് നിപുണന്മാരും എ, 

ന്െറ ഭാഗത്തില് ജയം സമ്പാദിപ്പാന്വേണ്ടി പ്രാണനെക്കൂടെ ഉപേക്ഷിപ്പാന് ഒരുങ്ങിയ 
വരുമായിട്ടുണ്ടു്. & 

10. അപയ്യാഫ്ഠം തദസ്തമ്രാകം ബലം ഭീഷ്ഠാഭിരക്ഷിതം 
പയ്യാപ്ലം ത്വിടമേതേഷാംബലം ഭീമാ ഭിരക്ഷിതം 

അപയ്യാപ്ലം--അസമത്ഥമായ (കണക്കില്പാത്തതായ) എന്നും ആവാം, അസ്യാകം ബലംയത്ട 
നമ്മളുടെ സൈന്യം യാതൊന്നോ, തത് ഭീഷ്ഠാഭിരക്ഷിതം- അത്ത്" ഭീഷ്ടരാല് അഭിരക്ഷിക്ക 
പ്പെടുന്നതായിട്ടു, പഷ്യാപ്തം (ഭവതി)ടസമത്ഥമായി ഭവിം, ഏതേഷാം ബലംതുടഇവരു 
ടെ സൈന്യയമാകട്ടെ, ഭീമാഭിരക്ഷിതം-ഭീമനാല് അഭിരക്ഷിക്കപ്പെട്ടതും, പഷ്യാപ്ുടേഅല്ലവും 
ആകയാല്, അപയ്യാഫ്ഠും (ഭവതി) അസമത്ഥമായ് ഭവിക്കും. 

നമ്മളുടെ സൈന്യം അപരിമിതവും അവരുടെ സൈന്യം പരിമിതവുമാണ് . സൈ 

ന്യയാധിക്യം നമുക്കുണ്ട് 4; അതുകൊണ്ടും ജയാവകാശം നമുക്കുതന്നെ. അഥവാ അവരുടെ 
സൈന്യയത്തിലുള്ളവരെല്ലാം സമത്ഥന്മാരാണ്'. നമ്മളുടെ സൈന്യത്തില് അസമത്ഥന്മാരു 

മുണ്ട്” എന്നഭിപ്രായം അങ്ങെക്കുണ്ടെമ്കില് നമ്മളുടെ സൈസന്യനാഥന് ഭീഷ്ടരായതുകൊണ്ടു 
അസമത്ഥന്മാരും സമത്ഥന്മാരാകും. അവരുടെ സേനാധിപന് ഭീഷ്ടാപേക്ഷയാ ബുദ്ധി 
കുറഞ്ഞ ഭീമനാകയാത അവനാല് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവര് സമത്ഥന്മാരാണെമ്മിലും അസമ 

ത്ഥന്മാരാവാനുവകാശമുണ്ടു. സൈന്യയസംഖ്യ അധികവും അധിപതി ഭീഷ്ടരുമാകയാല് ജ 

യം നമുക്കുണ്ടാവാനേ തരമുള്ളൂ. അങ്ങയുടെ ശ്രദ്ധ വേണ്ടവിധമണ്ടായാല് നമുക്കു ജയം 
നിശ്ചയംതന്നെ എന്നു നിശ്ചയിച്ച ഭയ്യോധനന് ആചായ്യുരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും സ്വ 
യമേവ സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്തശേഷം യുദ്ധവിവരം തനിക്കു ദ്ോണരെക്കാഠം ഉണ്ടെന്ന 
ഭാവത്തെ പ്രകാശിപ്പിച്ചുംകൊണ്ടു പറയുന്നു. 

11. അയനേഷുച സ്വേഷു യഥാഭാഗമവസ്ഥിതാഃ 

ഭീഷ്ടുമേവാഭിരക്ഷന്തു ഭവന്തഃ സവ്വഏവഹി. 

ഹിംഎന്നാല്, ഭവന്തഃ സവ്വേ- നിങ്ങളെല്ലാവരും, യഥാഭാഗം അവസ്ഥിതാഃടസ്ഥാനം 
തെററാതെ നിന്നിട്ടു, സവ്വേഷു അയനേഷുടസവ്വസ്ഥാനങ്ങളിലും, ഭീഷ്ഠും ഏവ അഭിരക്ഷ 
തതുംഭീഷ്ടരെത്തന്നെ എങ്ങും രക്ഷിക്കേണം. 

എന്നാല് ഒരു കായ്യുത്തില് നന്നെ മനസ്സിരുത്തേണം. അതെന്നെന്നാത് മുന്ഭാഗം 

നോക്കിനിന്നു യുദ്ധം നടത്തുന്ന ഭീഷ്ഠക്കു പിന്ഭാഗത്തും പാശ്വഭാഗങ്ങളിലും നോട്ടമുണ്ടാ 
വാന് തരമില്ല. ശത്ര,സൈസന്യങ്ങളെ തടുത്തുനിത്താന് ഓരോരുത്തക്കും നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട 
സ്ഥാനങ്ങളില് നിങ്ങളെല്ലാവരും ജാഗരുകന്മാരായി നിന്നിട്ടു സൈന്യനാഥനായ ഭീഷ്യരെ 
ത്തന്നെ രക്ഷിക്കേണം. നാഥനില്ലാത്ത പട ജയിക്കയില്ലെന്നു നന്നായോമ്മവെക്കേണംയ 
എന്നു പറഞ്ഞ് ഭീഷ്ടരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. 

19. തസ്പ) സംജനയന് ഹഷ്ം കരുവൃദ്ധഃ പിതാമഹഃ 

സിംഹനാദം വിനദ്യോച്ചൈഃ ശംഖം ദധ്'മൌ പ്രതാപവാൻ. 

പ്രതാപവാന്പ്രതാപശാലിയും, കുരുപ്ൃദ്ധഃ പിതാമഹഃടകരുക്കജില് വൃദ്ധനുമായ ഭീഷ്ടൂര്, 
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തസ്യടഅവന്ന് _ഴുദ്യ്രോധനന്ന്, ഹഷം സംജ൯നയന്സന്തോഷത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നവനായിട്ടും 
സിംഹനാദം വിനുദ്യഃസിംഹശബ്ദം പുറപ്പെടവിച്ചിട്ടു' ഉച്ചൈഃ ശംഖം ദധ് മൌടതുച്ച 

ത്തില് ശംഖം തി. 

രാജാവിവിധം പറഞ്ഞപ്പ്യോഠം ഉണ്ടായ സംഗതിയെന്താണെന്നുള്ള ല്ലതരാഷ്ഠ്പ്പ 
ശ്ൃത്തിന്നു സംജയന് മവപടി പറയുന്നു:-_മഹാപ്രതാപശാലിയും കരുപൃദ്ധനുമായ ഭീഷ്ടര് 
“അങ്ങിനെതന്നെ. ഞാന് നിണക്കു ജയമുണ്ടാക്കും?” എന്നു പറയുന്ന മട്ടില് ദുഷ്യോധനനെ 
സന്തോഷിപ്പിക്കുവാന് തക്കവിധം അലറിയശേഷം ഉദാത്തമായ തന്െറ ശംഖത്തില്നിന്നു 

ഉച്ചമായ ശബ്ദും പുറപ്പെടവിച്ചു; സ്വസൈന്യത്തെ ഉത്സാഹിപ്പിച്ചു. 

13. തതഃ ശംഖാശ്ച ഭേയ്യശ്ച പണവാനകഗോമുഖാട 
സഹസൈവാദ്യഹന്യന്ത സശബ്ദുസ്തൂമുലോ/ഭവത്'. 

തതഃ ശംഖാഃ ഭേയ്യചട അനന്തരം ശംഖങ്ങളും ഭേരികളും, സഹസാ ഏവ അഭ്യഹന്യയന്തം- 
കൂടന്തന്നെ അഭിഹയിക്കപ്പെട്ടു. 

സൈന്യാധിപനായ ഭീഷ്മര് ശംഖനാദം പുറപ്പെടവിച്ച ഉടന്തന്നെ ഘയുദ്ധോത്സാ 
ഹം വദ്ധിച്ച ദ്രോണാടികഠം ശംഖം, ഭേരി, പണവം. ആനകം., ഗോമുഖം എന്ന പലവിധ 
വാദ്യങ്ങളെ മുഴക്കി എല്ലാ നാടങ്ങളും ഒന്നായി ചേന്നു മഹത്തായി സവ്ൃത നിറഞ്ഞു. 
ശബ്ദും വദ്ധിച്പുവെന്നുല്ലാതെ ആ ശബ്ദൃശ്രവണത്താല് പാണ്ഡവന്മാക്ട കലുക്കമുണ്ടായില്ല 
എന്നു കാണിപ്പ്ാനാണ് “*“സശബ്ദുസ്തമുല? എന്നു മാത്രം പറഞ്ഞവസാനിപ്പിച്ചത്. 

ഭദ്യ്രോധനസൈനസ്യയപ്രവൃത്തിയെ പറഞ്ഞശേഷം പാണ്ഡവസൈസന്യയപ്രവൃത്തിയെ 
പറയുന്നു. 

14. തതഃ ശ്വേതൈഹയൈയ്യുക്തേ മഹതി സ്ൃന്ദനെ സ്ഥിത്തെ 

മാധവഃ പാണ്ഡവശ്ചൈവ ടിവ്വ്യെൌ ശംഖ പ്രദധ് മതു. 
തതഃ ശ്വേതൈഃടഅനന്തരം വെളുത്തനിറമുള്ള, ഹയൈഃ യുക്തേ-കുതിരകളോടുക്ൂടിയം 
മഹതിസ്യന്ദനെടമഹത്തായ തേരില്, സ്ഥിത്തെ മാധവഃ പാണ്ഡവഃചടസ്ഥിതന്മാരായ 
ശ്രീകൃഷ്ണനും അജയനും ഭിവ്യെൌ ശംഖെരടടിവ്യങ്ങളായ ശംഖങ്ങളെ, പ്രദധ്മ തുഃടപൃ 
രിപ്പിച്ചു. 

ഭീഷ്യാദികഠം യൃദ്ധത്തിന്നൊരുങ്ങിയെന്ന്' ശംഖനാടത്താതല് ഘോഷിച്ചപ്പ്യോഠം 
ശൈബ്യയം, സുഗീവം, മേഘപുഷ്ണം, വലാഹകും എന്നു സുപ്രസിദ്ധങ്ങളും ശ്വേതവണ്ണമുള്ള 

വുമായ നാലു കുതിരകഠം വഹിക്കുന്നതും, ലക്ഷ്മീവല്ലഭനായ ശ്രീകൃഷ്ണുഭഗവാനും പാണ്ഡുപു 

തൂനായ അജ്ജുനനും അതില് സാരഥിയും രഥികനുമെന്ന നിലയില് വസിക്കുന്നതുകൊണ്ടും 
അഗ്നിഭഗവാനാല് നല്കപ്പെട്ടതായതുകൊണ്ടും മഹത്തായ ആ തേരില്സിന്നു അവര് രണ്ടു 

പേരും ടിവ്യങ്ങളായ അവരുടെ ശംഖങ്ങളെ ഗ്വനിപ്പിച്ചു. 

15, പാഞ്ചരജന്യ്യം ഹൃഷീകേശോ ദേവദത്തം ധനംജയഃ 
പെൌരണ്ഡ് റം ദധ്മൌ മഹാശംഖം ഭീമകമ്മാ വൃകോദര. 

16 അനന്തവിജയം രാജാ കുന്തീപുത്രോ യൃധിഷ്ണിരഃ 
നകലഃ സഹദേവശ്ച സഘോഷ മണിപുഷ്യുകൌന. 

ഹൃഷീകേശഃ-ഇസ്രിയങ്ങളെ പ്രേരിക്കുന്നവന്, ഭീമകമ്മാംഭയങ്കരകമ്മങ്ങളെ ചെയ്തിട്ടുള്ളവന്ം 
വൃകോടരഃ-ചെന്നായിന്െറ ജാരാഗ്നിപോലെ ശക്തിമത്തായ അശഗ്നിയുള്ള വയറോടുകൂടിയ 
വന്. ധനുംജയ സകല രാജാക്കന്മാരെ ജയിച്ചു ധനം കൊണ്ടുവന്നവന്, യുധിഷ്ലിരയുദ്ധ 

ത്തില്ന്ിന്നു പിന്മാറാത്തവന്. 

സകല പ്രാണികളുടേയും ഹൃദയത്തിലിരുന്നു സവ്വേയിയങ്ങളേയും പ്പേരിക്കുന്ന സ 

വ്വേശ്വരനായ ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാന് പാഞ്ചരജന്യമെന്ന പരമ പാവനമായ ശംഖത്തെയും രാ 

ജസ്പയ യാഗാവസരത്തില് സവ്ൃരാജാക്കുന്മാരെയും ജയിച്ച്” യാഗത്തിന്നാവശ്യമായ അപ 
രിമിതധനം കൊണ്ടുവന്ന വില്ലാളിവീരനായ അജ്ജുനന് ദേവദത്തം എന്ന ശംഖത്തെയും 
ഹിഡിംബാടിരാക്ഷസന്മാരെ വധിച്ചവനും ബഹ്വന്നപാനാടികളെ പചിപ്പിക്കുവാന് തക്ക 



19, ഒന്നാം അദ്ധ്യായം 

ബലമുള്ള ജാരാഗ്നി നിമിത്തം അത്യന്തം ബലിഷ്ഠനുമായ ഭീമസേനന് പെൌണ്ഡ്റം എന്നു 
പേരുള്ള മഹത്തായ ശംഖത്തെയും കുന്തിദേവിയുടെ തപഃപ്രഭാവത്താല് ധമ്മരാജാംശസംഭള 
തനും ധമ്മയുഭ്ധത്തില് ഏലപ്ലെട്ടാല് പിന്നെ പിന്മാറാതെ ജയം 'സമ്പാടിക്കുന്നതില് സ്ഥിര 
നും രാജസൂയമഹായാഗം സാധിച്ചുതിനാല് യഥാത്ഥ രാജാവുമായ യുധിഷ്ഠിരന് അനന്തവി 

ജയമെന്ന ശംഖത്തെയും, നകുലന് സുഘോഷമെന്ന ശംഖത്തെയും, സഹദേവന് മണിപു 

ഷ്കം എന്ന ശംഖത്തെയും ധ്വനിപ്പിച്ചു. ഭിവ്യശംഖങ്ങളുടെ പുണ്യനാമകീത്തനത്താല് അ 

ങ്ങയുടെ മക്കഠംക്ക്' ഈമാതിരി ഒരു ശംഖമെങ്കിലുമുണ്ടോ? ജയകാംക്ഷ നിഷ്ണുലം എന്നു സ്ത 

ചിപ്പിച്ചു. 

1 കാശ്ൃശ്ച പരമേഷ്വാസടഃ ശിഖണ്ഡീച മഹാരഥഃ 

ൃഷ്ടദ്ടുമ്ലോ വിരാടശ്ച സാതൃകിശ്ചാ പരാജിതഃ. 

18. ദ്ൂപദോ ദ്രൌപടേയാശ്ച സവ്വശഃ പൃഥിവീപതേ 
സൌഭ്രരശ്ച മഹാബാഹുഃ ശംഖാന് ദധ് മുഃ പൃഥക'പൃഥക്. 

പരമേഷ്വാസടളല്കൃഷ്ടവില്ലുള്ളവന്, കാശ്യഭ ശിഖണ്ഡീിചംകാശിരാജാവും പാഞ്ചാലനും 

ധൃഹൂദ്യമൂഃടപരന്മാരെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്ന ബലം(്യമൂം)ഉള്ളവന്, അപരാജിതഃംശത്രക്ക 

ളാല് ജയിക്കപ്പെടാത്തവന്, ദ്രൌപദേയാഃടദ്രൌപതിയുടെ അഞ്ചുപൃത്രന്മാര്, സെൌഭദ്ഃചം- 
സുഭദ്രയുടെ പുത്രന്, മഹാബാഹുഃ--നീണ്ട കൈകളുള്ളവന്, പൃഥക് പൃഥക് ടവെപ്പേറെ, 

ശംഖാന് ടധ് മുഃടശംഖങ്ങളെ ഉരതി. 7 

മഹത്തായ ലില്ല ധരിച്ചിരിക്കുന്ന കാശിരാജാവു', മഹാരഥനായ പാഞ്ചാലന്, പ 
രസൈന്യത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തുവാന് മതിയായ പരാക്രമമുള്ള ധൃഷ്ടട്യമ്മന്, പരന്മാരാത് 

ജയിക്കപ്പെടുവാന് കഴിയാത്ത സാത്ൃകി._സത്യകപൃത്രന്, ദൂപദന്, ദ്രൌപദിയുടെ അഞ്ചു 

പുത്രന്മാര്, ആജാനുബാഹുവായ സുഭദ്ദാപൃത്രന്:-_അഭിമന്യയ ഇവരെല്ലാവരും അവരവരുടെ 
ശംഖങ്ങളെ ഈതി. (ശിഖണ്ഡംടമുഖരോമമില്പായ്മ) 

19. സഘോഷോ ധാത്തരാഷ്ട്രാണാം ഹൃദയാനി വൃദാരയത് 

നഭശ്ച പൃഥവീം ചൈവ തുമുലോവ്യയനുനാദയന്. 

സഃഘോഷഃ തുമുലഃ-ആ ശബ്ദും അതിതീവ്വമായും, നാഭ പൃഥിവിംചടആകാശത്തെയും 
ഭൂമിയേയും. വ്ൃയനുനാദയന്ടപ്രതിധ്വനിപ്പിച്ചുംകൊണ്ടു, ധാത്തരാഷ്ഠാണാംടഡ്ൃതരാഷ്ടപൃത 
ന്മാരുടെ, ഹൃദയാനി വ്യദാരയത് ഹൃദയങ്ങളെ പിന്നു. 

ആ ശംഖധ്വനി അതികഠോരമായി വ്യാപിച്ചു. ഭൂമിയിലും ആകാശത്തിലും പ്രതി 
ധ്വനി വ്യാപിച്ചു. അങ്ങയുടെ പുത്രന്മാരുടെ ഹൃടയങ്ങളെ പിളക്കുന്ന മട്ടില് മുഃഖിപ്പിച്ചു. 
സിംഹഗര്ജ്ജനത്താല് ഇതരമൃഗങ്ങളെന്നപോലെ ഭീഷ്ദ്രോണാടികഠംകൂടെ ഭയ്പ്പെട്ടുവെന്നു 

കാണിപ്പാന് ധാത്തരാഷ്ട്രാണാം എന്ന ബഹുവചനുപ്രയോഗം. അങ്ങയുടെ കക്ഷിസൈന്യ്യ 

ത്തില്നിന്നുണ്ടായ ശംഖനാദം പാണ്ഡവന്മാരില് വികാരജനകമായിരുന്നില്പ എന്നു മുമ്പേ 
സൂചിപ്പിച്ചുമിരിക്കയാല് ജയം പാണ്ഡവന്മാക്കാവാനേ തരമുള്ളവെന്നാണ്' ആരംഭത്തില് 

ത്തന്നെ കാണുന്നത്” എന്നു സാരം. 

0. അഥവ്യവസ്ഥിതാന് ഭഷ്ട്വാ ധാത്തരാഷ്ട്രാന് കപിധ്വജഃ 
പ്രവൃത്തെ ശാസ്ത്രസംപാതേ ധനുരുല്പമയ പാണ്ഡവഃ. 

ഉ. ഹൃഷീകേശം തദാവാകയ മിദമാഹ മഹീപതേ! 
അര്ജുന ഉവാച. 

സേനയോരുഭയോമ്മങ്ചേ) രഥം സ്ഥാപയമ്മേ്ചൂത! 

അഥ കപിഥ്വജ£ പാണ്ഡവഭടഅനന്തരം ഹനുമാനാകുന്ന കൊടിയടയാളമുള്ള അജത്കുനന്, 

ശ്്രസമ്പാതേ പ്രവൃത്തേ-ശസ്ത്പ്പയോഗം ആരംഭിച്ചപ്പോഠം, ധനുഃ ഉട്യമ്യടവില്പിനെ ക 
യത്തീട്ടു, മഹീപതേംഹേ രാജാവേ, ഹൃഷികേശംടഇന്ദ്രിയപ്രവത്തകനായ കൃഷ്ണണനോടു, അ 
ച്യൃതിടച്യതിരഹിതനായ ഭഗവന്, ഉഭയോഃ സേനയോഃ മദ്ധ്യേടരണ്ടു സൈസ്യങ്ങളുടെ 
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മദ്ധ്യത്തില്, മേ രഥം-എന്െറ തേരിനെ, സ്ഥാപയംനിത്തിയാലും എന്ന്', തദാ ഇദം വാ 
കയം ആഹം-അപ്പ്യോഠം ഈ വാകൃത്തെ പറഞ്ഞു. 

ശംഖധ്വനി കേട്ടു ഭയപ്പെട്ടുവെയ്കിലും ഓടിപ്പോകാതെ ജുദ്ധത്തിന്നൊരുങ്ങി നില്ല, 
ന്നു ഒുഷ്യോധനാടികളെ അജ്ജുനന് നോക്കി, ശ്രീരാമചന്ദ്രഭക്തോത്തമനായ ഹനുമാന് 
കൊടിയടയ്യാളമായിരുന്നുനുഗ്രഹിക്കുകയും സപ്വേവ്വിയപ്രവത്തകനായ ഭഗവാന് ശ്രീദൃഷ്ണുന് 
സാരഥ്യം വഹിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഠം അജജുനന്നു ഭയത്തിന്നൊരുവിധത്തി 
ലും അവകാശമില്ല. എങ്കിലും ആലോചനുകൂടാതെ ഗുരുഭൂതന്മാരെ ഹസിച്ചവന് എന്ന അ 

പവാടം കൂടാതെ കഴിപ്പാന് ഭഗവഭപദേശത്തെ ആഗഹിച്ചുകൊണ്ടു ശ്ര്ുപ്പയോഗത്തി 
ന്നാരംഭിച്ച സമയത്തില് ഗാണ്ഡീവമെന്ന ധനുസ്സിനെ ഉയത്തീട്ടു ഹേ ദേശകാലാവധിക 
ളെ അതിക്രമിച്ചും സവ്ൃവരുടേയും ഇസ്രിയങ്ങളെ വ്യാപരിപ്പിച്ചുംകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ! 

എന്െറ തേരിനെ രണ്ടു സൈന ങ്ങളുടെ മദ്ധ്യത്തില് അല്ലനേരം വിത്തേണമേ എന്നു പ്രാ 

ത്ഥിച്ചു. ഹേ അജ്ജുന! ഇവിടെ വിത്തുകയോഃ അബദ്ധം. ശസ്ത്രുപ്പയോഗത്താല് എന്നെ 

അവര് തേര്ത്തട്ടില്ന്ിന്നു വീ്ൂകയില്ലെയോു എന്ന്" ലീലാമാനുഷന് അഭിനയിച്ചു. അ 
പ്പോഴാണ് ““അച്യൃത?” എന്ന സംബോധനം അജഖ്ചനന് ചെയ്തതി. ഏതുകാലത്തിലും ദേ 
ശത്തിലും അവസ്ഥയിലും സ്ഥാനഭൂംശം ഇല്ലാത്ത നിന്തിരുവടിയെ ചലിപ്പ്രിക്കുവാനാക്ക 

കഴിയും എന്നു ബുദ്ധിപൂവ്വം പറഞ്ഞ അമജജുനന്ന്” ഭയസംഭാന്തികാം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ആ 
ലോചനയോടും ഇരശ്വരാനുവാദത്തോടുംകൂടി വേണം ലോകത്തില് സാധാരണമല്ലാത്ത 

ഇരവക വിഷമഘട്ടത്തിൽ പ്രവൃത്തിപ്പാന്൯ എന്ന വിചാരപൂവ്വമാണ്' അജജ്ുനന് ഭഗവാ 
നോടു പ്രാത്ിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭകതാഗ്രഹത്തെ സ്വീകരിപ്പാന് ഭഗവാനൊരുങ്ങിയിരിക്കെ 
പാണ്ഡവപരാജയത്തെ അമ്ങുന്നാശിപ്ചിട്ടു ഫലമില്ലെന്നു സംജയന് വീണ്ടും സ്ൃചിപ്പിച്ചു. 

൭9, യാവദേതാന് നിരീക്ഷേഹം യോദ്ധയകാമാനവസ്ഥിതാന് 

കൈമ്മയാ സഹയോദ്ധവ്യ മസ്തിന് രണസമുദ്യമേ. 

യോദ്ധ്യകാമാന്ടയുദ്ധത്തിന്നാഗഹിച്ച്', അവസ്ഥിതാന്ടഒരുങ്ങിനില്ലുന്ന, ഏതാന്ടഇവ 
രെ, യാവത് -എവിടെനിന്നാത്, അഹം അവേക്ഷേ-ഞാന് കാണുമോ, താവത്” രഥം 

സ്ഥാപയ-ആ സ്ഥാനത്തില് തേര് നിത്തിയാലും, അസ്തിന് രണസമുദ്യമേട ഈ യുദ്ധോദ്യമ 
ത്തില്, കൈഃ സഹ-ആരോടെല്ലാം, മയാ യോദ്ധവ്യം-എന്നാല് യുദ്ധം ചെയ്യുപ്പെടേണം. 

98, യോത്സ്യമാനാ നവേക്ഷേഹം യഏതേ/ ത്ര സമാഗതാര് 

ധാത്തരാഷ്ടസ്യ ദുര്ബുദ്ധേ യയൂദ്ധേപ്രിയചികീഷവഃ. 

ഒ൪ബുദ്ധേഃ ധാത്തരാഷ്ഠസ്യഭഷിച്ച ബുദ്ധിയോടുകൂടിയ ഒു്യോധനന്നു, യദ്ധേ പ്രിയചികീ 
ഷവഃടയുദ്ധത്തില് പ്രിയം ചെയ്താനിച്ഛിക്കന്നവരായിട്ടു', അതു സമാഗതാടഇവിടെ വന്നി 
രിക്കുന്നവ൪, യേ ഏതേടയാതൊരുത്തരോ, യോത്സ്യമാനാന്(താ൯)ടയുദ്ധം ചെയ്യുന്ന അ 
വരെ. അഹം അവേക്ഷേ-ഞാന് കാണുവാനാഗ്രഹിക്കുന്നു. 

ടട ശ്ലോകസാരം:--തേര് നിത്തേണ്ടതായ ആവശ, വ്യവും സ്ഥാനവും അജയ 

൯൯ വിശദമാക്കുന്നു. ഏതു സ്ഥാനത്തില് വിത്തിയാല് യുഭ്ധത്തിന്നൊരുങ്ങിനില്ലുന്ന ഇവ 
രെ എനിക്കു കാണ്മാന് സാധിക്കുമോ ആ സ്ഥാനത്തില് നിത്തേണം. രക്ഷക്കുള്ള മാഗ്ഗം എ 
ന്താണെന്നറിയാത്ത ഭുഷ്യോധനനെ യുദ്ധത്തില് സഹായിച്ച്' പ്രിയപ്പെടുത്താനൊരുങ്ങിനി 
ല്ലുന്ന ഇവര് എന്െറ ശത്തുക്കളാകയാല് അവരെ നന്നായറിയേണം എന്നാണെന്െറ 

വിചാരം. 

സംജയ ഉുവാചടസംജയന് പറഞ്ഞു. 

൭4 ഏവമുക്തോ ഹൃഷികേശോ ഗുഡാകേശേന ഭാരത! 
സേനയോരുഭയോമ്മദ്ധേ സ്ഥാപയിത്വാ രഥോത്തമം. 

95. ഭിഷ്ടദ്രോണപ്രമുഖതഃ സവ്വേഷാം ചമഹീക്ഷിതരാം 
ഉവാച പാത്ഥ! പശ്യൈതാന് സമവേതാന് കരൂനിതി. 
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ഗുഡാകേശേനംഗുഡാകയെ (്രിദയെ) കീഴടക്കിയിരിക്കുന്നവനാല്, ഏവം ഉക്തടഇപ്പ 
കാരം പറയപ്പെട്ട, ഹൃഷീകേശടഇയിയപ്രവത്തകന്, ഉഭയോഃ സേ൯യോഃടരണ്ട സൈ 
ന്ൃങ്ങളുടേയും, ഭിഷ്ടദോണപ്രമുഖതടഭീഷ്ടൂര് ദ്രോണര് എന്ന പ്രധാനികളുടേയും, സവ്വേഷാം 
മഹീക്ഷിതാംച-എല്ലാ രാജാക്കുന്മാരുടെയും, മധ്യേടമധ്യത്തില്, രഥോത്തമം സ്ഥാപയി 
ത്വാടഉത്തമരഥത്തെ നിത്തീട്ടു, പാത്ഥ!ടഹേ പുൃഥാപുത!, സമവേതാന് ഏതാന് കരൂന്- 
ചേന്ിരിക്കുന്ന ഈ കുരുക്കളെ, പശ്യജതി ഉവാചടകണ്ടുകൊടംക എന്നു പറഞ്ഞു. 

ആലസ്യാദിദോഷങ്ങളെ ജയിച്ചിരിക്കുന്ന അജ്ജുന൯ സവ്വേനിയപ്രവത്തകന൯ായ 
ഭഗവാനോടു ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞപ്പ്യോഠം “*ഭത്യനായ ഇവന് എന്നോടു കല്ലിക്കുന്നു"വെന്നോ 
ത്തു കോപിച്ചില്ല. അജ്ജ്യനന്െറ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചു. ഹേ ഭരതകുലനാഥനായ അങ്ങുന്നേ 
ഇനിയെങ്കിലും ദയ്യാദ നടത്തികൂട്ടയോ എന്ന അഭിപ്രായത്തോടുകൂടെ സംജയന് “ഭാരത്” 
എന്ന്" പ്രതരാഷ്മരെ സംബോധനചെയ്തു. ഭഗവാനാകുട്ടെ രണ്ടു സൈസ്യങ്ങളുടേയും പ്രധാ 
വികളായ ഭീഷ്ടുദ്രോണാടികളുടെയും മറ൨ സകല രാജാക്കന്മാരുടെയും മധ്യത്തില് ഉത്തമമാ 
യ അജ്ജുനരഥത്തെ നിത്തി. പിതൃസഹോദരീപുത്ന് എന്ന വാത്സല്യത്തോടുകൂടെ ഹേ 
കുന്തീനന്ദന ഇവിടെ യുദ്ധത്തിന്നായി വന്നുചേന്നിരിക്കുന്ന കുരുക്കളെ നോക്കി നന്നായി 
കണ്ടുകൊഠാംകയെന്നു പറഞ്ഞു. 

6. തത്രാപശ്യല് സ്ഥിതാന് പാത്ഥഃ പിതൃനഥ പിതാമഹാന് 

ആചായ്യാന് മാതുലാന് ഭരാതൃന് പുത്രാന്പൌത്രാന് സഖീംസ്തഥാ 

811. ശ്വശുരാന് സഹൃദശ്ചൈവ സേനയോരുഭയോരപി. 

അഥ പാത്ഥഃട അനന്തരം അജ്ജുനന്, തത്ര ഉഭയോ? സേനയോഃ-അവിടെ രണ്ട സേനക 
ളില്, സ്ഥിതാന് പിതൃന്:സ്ഥിതന്മാരായ പിതൃക്കളെയും,, പിതാമഹാന്ടപിതാമഹന്മാരേ 
യും, ആചായ്യാന്--ആചായ്യുന്മാരെയും, മാതുലാന്ടഅമ്മാമന്മാരെയും, (൫ഭ0തുന്പൃത്രാന്൯ംസ 

ഹോദരന്മാരെയും മക്കളെയും, പെരത്രാന് സഖീന്ടപൃതരപൃതന്മാരെയും ഇഷ്ടന്മാരെയും, 

ശ്വശുരാന്ഭായ്യുമാരുടെ പിതാക്കന്മാരെയും, സുഹൃദഃച ഏവടസുഹൃത്തുക്കളെയും, സവ്വാന് 
ബന്ധ്യന്ംസകല ബന്ധുക്കളെയും, അപശ്യ രൃത് നോക്കി. 

യുദ്ധത്തിന്നൊരുങ്ങുന്നതിന്നായി സൈന്യനാഥന്മാരെ കാണുവാന് ഭഗവാന്െറ 
അനുവാദം സിദ്ധിച്ചശേഷം അജജുനന് ആ തേരിന്നുള്ളില് എഴുനേറവനിന്നുരണ്ടു സേ 

നകളിലുള്ളവരെയും നോക്കി മനസ്സിലാക്കി. യുദ്ധത്തിന്നൊരുങ്ങിയുറച്ചുനില്ക്കുന്ന 
അവരില് പിതൃസ്ഥാനത്തിലുള്ളവര്, പിതാമഹന്മാരായ ഭീഷ്ടര്', സോമദത്തൻ മുതലായ 

വര്. പിതുസംബന്ധികളായ ഭൂരിശ്രവസ്സ മുതലായവര്, ദ്രോണര് കൃപര്' മുതലായ ഗുരുഭ 
തന്മാര്, ശല്യര്' ശകുനി മുതലായ അന്മാമന്മാര്ം ഒദ്യോധനാദി സഹോദരന്മാര്, ലക്ഷ്യണാദി 
പുത്രന്മാര്, അവരുടെയും പുത്രന്മാര്, അശ്വത്ഥാമീവു്' ജയദ്രഥന് മുതലായ സഖാക്കഠം, ഭാ 

്യാജനകന്മാര്, കൃതവമ്മാവ്' ഭഗദത്തന് മുതലായ ബന്ധുക്കഠം ഇങ്ങിനെ പലവിധത്തില് 
ബന്ധപ്പെട്ടവരാണ്” രണ്ടു സൈനസ്യങ്ങളിലും കുള്ളവര് എന്നറിഞ്ഞു. 

താന് സമീക്ഷ്യസകെരന്തേയഃ സ്വാന് ബന്ധൂനവസ്ഥിതാന് 

8. കൃപയാ പരയാവിഷ്ടോ വിഷീടന്നിദമ ബവീല്. 

സഃകൌന്തേയആ കുന്തീപൃതന്, അവസ്ഥിതാന്റച്ചുനില്ലുന്ന, താന് സ്വാന് ബ 
ന്ധൂന്-ആ സകല ബന്ധുക്കളെയും, സമീക്ഷ്യമനസ്സിരുത്തിനോക്കിട്ടു്, പരയാ കൃപയാ 
ആവിഷ്ടമടസ്വതസ്സിദ്ധയായ ഉല്കൃഷ്ടകൃപയാല് ആവേശിക്കപ്പെട്ടവനാഡിട്ടു, വിഷീദന് 
വിഷാടിച്ചുകൊണ്ടു് , ഇദം അബ്രവിത് ഇതിനെ പറഞ്ഞു. 

യുദ്ധത്തിന്നൊരുങ്ങിനില്ലന്നവരെല്ലാപേരും ബന്ധുക്കളാണെന്നു കണ്ടപ്പ്യോഠം മന 
സ്സിരുത്തി ആലോചിച്ചു. സ്വഭാവത്താത്തന്നെ പ്രകാശിച്ചതായ വിശുദ്ധകാരുണ്യ ൮0 അജ 

നഹൃദയത്തില് സ്വ്ൃത നിറഞ്ഞു. തന്നിമിത്തമുണ്ടായ താപത്തെ സ്ചിപ്പിക്കുന്ന കണ്ണൂസിര് 
ഗതഗദം എന്ന ബാഹ്യലക്ഷണങ്ങളോടുകൂടെ താഴേ കാണുംവിധം ഭഗവാനോഴു പറഞ്ഞു. 
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ഒറ്റ ദുഷ്യവേമം സ്വജനം കൃഷ്ണയുയയുത്സും സമുപസ്ഥിതം 

സീടന്തി മമ ഗാത്രാണി മുഖംച പരിശുഷ്യതി 

കൃ്ണ്ു ഇമം സ്വജനംടഹേ കൃഷ്ണു ഈ ബന്ധുവഗ്ലം, യുയയത്സ്യം സമുപസ്ഥിതംടയുദ്ധേച്ഛാസ 
ഹിതം നില്ല്യന്നതിനെ, ദുഷ്ടവാടകണ്ടിട്ടു', മമഗാത്രാണി-എനെറ അവയവങ്ങം, സീദന്തിട 
തളരുന്നു. മുഖംപരിശുഷ്യതിചടമുഖം വരളുകയും ചെയ്യുന്നു. 

ഹേ ആനന്ദമൂത്തേ! ഈ ബന്ധുജനങ്ങഠം യുദ്ധത്തിന്നാഗഹിച്പുകൊണ്ടു വില്ലുന്നതി 

നെ കാണുന്ന എന്െറ കൈകാല് മുതലായ ശരീരാവയവങ്ങാം അവശങ്ങളാകുന്നു. മുഖം 

വരമുന്നു. 

80. വേപഥുശ്ച ശരീരേ മേ രോമഹഷാശ്ചജായതേ 

ഗാണ്ഡീവം സ്രംസതേ ഹസ്ത്ാത്' ത്വക'ചൈവ പരിദഹൃതേ. 

മേ ശരീരേ വേപഥുഃ--എനന്െറ ദേഹത്തില് വിറയലും, രോമഹഷ്വചം-രോമാഞ്ചവും, ജായ 
തേടണ്ടാകുന്നു, ത്വക് പരിദഹൃതേ ചഏവം-തോല്' എല്പാഭാഗത്തുംചട്ടുനീറന്നു, ഹസ്ത്ാത് ക 
കൈയില്നിന്ന്", ഗാണ്ഡീവം സ്ര്രംസതെടവില്പ്' വീഴുന്നു. 

എന്െറ ദേഹത്തില് വിറയലും രോമാഞ്ചവും ഉണ്ടാകുന്നു. ഗാണ്ഡീവമെന്ന ഈ 

വില്ല്" കയ്യില്സിന്നു വീണുപോകുന്നു. സ്റ്റശേവ്രിയമായ തോലില് സര്വഭാഗത്തും അഗ്നി 
വ്യാപിച്ചതുപോലെ ചുട്ടുപൊള്ളുന്നു. 

31. നചശക് നോമൃയവസ്ഥാതും ഭൂമതിവചമേമനഃ 

നിമിത്താ നിചപശ്യാമി വിപരിതാനി കേശവ! 

നചശ്രേയോനുപശ്യാമി ഹത്വാസ്വമനമാഹവേ. 

അവസ്ഥാതുംടനിലച്ചുഡില്ലാനായ്കൊണ്ടും, നുശക്'നോമിചംശക്തനാകുന്നതുമില്ല മേമനുഃ 
ഭൂമതി ഇവം-എനെറ മനസ്സ് ഭൂമിക്കുന്നുവോ ഫഎന്നു തോന്നുന്നു, കേശവ।ംംഹേ സര്വേശ്വര 

വിപരീതാനിടവിപരീതങ്ങളായ, നിമിത്താനിചപശ്യാമിടലക്ഷണങ്ങളെയും കാണുന്നു. ആ 

ഹവേടയുദ്ധത്തില്ം, സ്വജനം ഹത്വാടബന്ധുവര്ഗത്തെ ഹനിച്ചിട്ടു, ശ്രേയഃ ന അനുപ 
ശ്യാമിടശ്രേയസ്സുണ്ടാകുമെന്നും തോന്നുന്നില്ല. 

ഹേ സര്വേശ്വര! എന്െറ ശരീരത്തെ നിലക്കു നിത്താന് സാധിക്കാതെയായരു 
ന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാല് മൂര്ഛാവസ്ഥയുടെ പൂര്വലക്ഷണമായ മനോഭ്രാന്തി ബാധിക്കു 

ന്നതുപോലെ തോന്നുന്നു. മാത്രമല്ല ആപല് സ്ൂചകങ്ങജായ വാമനേതൃസ്ണ്,രണാദി വിപരീ 
തലക്ഷണങ്ങളും അനുഭവിച്ചറിയുന്ന. ആകപ്പാടെ നോക്കുമ്പോഠം യുദ്ധത്തില് ബന്ധുവഗ്ഗു 
ത്തെ സംഹരിക്കുന്നതുകൊണ്ടു ഭാവിയില് ശ്രേയസ്സണ്ടാകുമെന്നും തോന്നുന്നില്ല. ആത്മസ്വ 
രൂപത്തെയൊ ഭാവിയില് നിശ്ധിതഫലത്തെയൊ അറിവാന് കഴിയാത്ത ഞാന് ഒുഃഖിക്കുന്നു. 
സവ്വജ്ഞനും സര്വേശ്വരനും ആനന്ദസ്വരൂപനുമായ നിന്തിരുവടി എന്െറ ഒടുഃഖം തീക്കേ 
ണമേ എന്നാണ് “*കേശവ്? എന്നു സംബോധനത്താല് അമജ്യന൯ സൂചിപ്പിച്ചത്. 

88. നകാംക്ഷേ വിജയം കൃഷ്ണ നചരാജ്യം സുഖാനിച 

കിം നോരാജ്യേന ഗോവിന്ദ കിം ഭോഗൈ ൪ജീവിതേന വാ 

കൃഷ്ണ! വിജയം-ഹേ കൃഷ്ണുവിജയത്തേയും, രാജ്യം സുഖാനിചടരാജ്യത്തെയും സുഖങ്ങളെയും, 
൯ കാംക്ഷേ-ഞാനാഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ഗോവിന്ദ്ടസര്വേവ്രിയ വ്യാപാരങ്ങളെ അറിയുന്ന 
ഭഗവാനേ, നഃഞങ്ങഠംക്ക്, രാജ്യേനകരാജ്യംകൊണ്ടോ, ഭോഗൈടസുഖാനുഭവങ്ങഠംകൊ 
ണ്രോ, ജീവിതേനവാ--ജീവിതംകൊണ്ടോ, കിം-എന്തുഫലം. 

അല്ലെയോ പാപഹരനായ ഭഗവാനേ! സ്വജനവധം വിമിത്തം സിദ്ധിക്കുന്ന വി 
ജയത്തെയൊ അതുകൊണ്ടധീനത്തില് വരുന്ന രാജ്യത്തെയൊ അതില്ഡിന്നനുഭവപ്പെടുന്ന 
സുഖങ്ങളെയൊ ജീവിതത്തെത്തന്നെയോ ഞാനാഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കാട്ടില് കായ്ക്കുനികളും ഭക്ഷി 

ച്ചു കാലക്ഷേപം കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ തൃഫ്ലിപ്പെടുന്ന ഞമഞ്ങാംക്ക്' ഈ സുഖഭോഗക്ങഠം 
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കൊണ്ടു വിശേഷഫലം എന്താകുന്നു. സര്വേവ്വിയവ്യാപാരങ്ങളും അറിഞ്ഞുകൊണ്ടു സർവാ 
ന്തഷ്യാമിയായിരിക്കുന്ന ഹേ ഗോവിന്ദ! ഞങ്ങഠാക്കു ഭോഗാശയില്ലെന്ന്' നിന്തിരുവടിക്കറിയാ 
മെല്ലൊ. സുഖസാധനങ്ങക്കാഗ്രഹമില്ലാത്തതുകൊണ്ടു അവയെ സമ്പാടിപ്പാനുള്ള യുദ്ധ 
വും ആവശ്യമില്ലെന്നു സൂചിപ്പിച്ചു. 

88. യേഷാമത്മേ കാംക്ഷിതംനോ രാജ്യം ഭോഗാഃ സുഖാനിച 

ത ഇമ്യേവേസ്ഥിതാ യൃദ്ധേ പ്രാണം സ്തൂത്വാ ധനാനിച 

യേഷാം അത്വഥേ-ആരുടെ പ്രയോജനത്തിന്നായിട്ടു, രാജ്യംഭോഗാഃ സുഖാനിചടരാജു യവം 
ഭോഗങ്ങളും സുഖങ്ങളും, നഃ കാംക്ഷിതംനുമ്മളാല് കാംക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുവോ, തേ ഇമേ-ആ 
ഇവര്, പ്രാണാന് ധനാനിചടടപ്രാണങ്ങളെയും ധനങ്ങളെയും, തൃകത്വാടതുപേക്ഷിച്ചിട്ടുയ യു 
ദ്ധേ അവസ്ഥിതാഃടയുദ്ധത്തില് ഉറച്ചുനില്ലുന്നു. 

രാജ്യവും ഭോഗസാധനങ്ങളും ആവശ്യമില്ലെന്നു പറഞ്ഞതിന്നജ്ജുനന് കാരണം 

കാണിക്കുന്നു:-_ഒരുവന്െറ ജീവിതയാത്ര കഴിപ്പാന് ധനരാജ്യാദികഠം ആവശ, മില്ല. തനി 

ക്കാവശ്യമില്ലെ്കിലും തന്െറ സംബന്ധികഠംക്കായിട്ടെങ്കിലും സമ്പാടിക്കരുതോ എന്നാ 
ണെമ്മില് ഏതൊരു ബന്ധുക്കാംക്കായിട്ടു രാജ്യം സുഖസാധനങ്ങം എന്നിവ സമ്പാദി 

പ്രാന് ശ്രമിക്കുന്നുവോ നമ്മളുടെ ആ ബന്ധുക്കഠം ധനാശ, ഭോഗാശം ജീവിതാശ, എന്നിവ 
യെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടാണെല്ലൊ യുദ്ധത്തിന്നൊരുങ്ങി നില്ലുന്നത്'. തനിക്കും ബന്ധുക്കഠംക്കും 
ആവശ്യമില്ലാത്ത രാജ്യാദികഠംകഒ വേണ്ടിയുള്ള യുദ്ധപരിശ്രമം നിഷ്ണുലം. അതിനാല് 
യുദ്ധം ആവശ്യമില്ലെന്നഭിപ്രായം. 

84. ആചായ്യാഃ പിതരഃ പുത്രാ സ്പഥൈവച പിതാമഹാഃ 

മാതുലാഃ ശ്വശൂരാഭ പെൌത്രാഃ സ്യാലാഃ സംബന്ധിനസ്തഥാ. 

പ്രാണധനാടികളില് ആശവെടിഞ്ഞു യുദ്ധത്തിന്നു നില്ക്കുന്നവര് അകന്ന ബന്ധു 

ക്കളല്ല. നന്നെ അടുത്തവരാണെന്നു പ്രത്യേകം കാണിക്കുന്നു. ചിലര് ഗുരുഭൂതന്മാര് മറ൨ 
ചിലര് പിതുസ്ഥാനീയന്മാര്, വേറെ ചിലര് പിതാമഹന്മാര്, അമ്മാമന്മാര്, ഭാഷ്യാസംബ 
ന്ധികഠം, പെൌതുന്മാ൪, ഭാഘ്യാസഹോടരന്മാര് ഇങ്ങിനെ വളരെ അടുത്ത ബന്ധുക്കളാണെ 

ല്ലാപേരും. ഇങ്ങിനെ പൃജിക്കേണ്ടവരും സ്നറേഹിക്കേണ്ടവരുമായവരെ സംഹരിച്ചിട്ടണ്ടാ 
കുന്ന വിജയം ശ്രേയസ്തരരമാകയില്ലെന്നു മുമ്പേ പറഞ്ഞതിനെ ബലപ്പെടുത്തി. 

85. ഏതാന്ന ഹന്തുമിച്ഛ്യാമി ഘ്ലതോ/പി മധുസൂദന്പ 

അപിത്രൈലോകു) രാജ്യസ) ഹേതോഃ കിന്നു മഹിക്ൃതേ. 

ത അപിംഹനിക്കുന്നവരാണെങ്മിലും, മധുസൂദമ്പ-ഹേ! മധുസംഹത്താവേ!, ഏതാന് ഹ 
തും-ഇവരെ ഹനിപ്പ്ാനാഷ്ക്ൊണ്ടു,, നു ഇച്ഛാമി ഇച്ഛിക്കുന്നില്ല, ത്രൈലോക്യരാജ്യസ്യഹേ 
തോഃ അപിടമൂന്നുലോകത്തിന്െറ ലാഭത്തിന്നായിട്ടുംകൂടെ, മഹീകൃതേകിന്നുടഭമിക്കായിട്ടു 
പിന്നെ പറയേണമോ. 

നീ അവരെ വധിക്കയില്ലെങ്കില് നിന്നെ അവര് സംഹരിക്കും. അതുകൊണ്ടു നീയ 
വരെ സംഹരിച്ചു രാജ്യം അനുഭവിക്കുന്നത്' ശ്രേയസ്തരരമല്ലെയോ എന്ന ശമ്കക്കു സമാധാനം 
പറയുന്നു:-_എന്നെ അവര് സംഹരിക്കുന്നവരായാലും ഞാനവരെ ഹയിപ്പാന് ഇച്ഛിക്കുക 
പോലും ചെയ്യുന്നില്ല. വധിക്കയില്ലെന്നു പിന്നെ പറയേണ്ടതില്ലെല്ലൊ. അവരുടെ വധ 
ത്താല്: ത്രിലോകാധിപത്യം കിട്ടുമെങ്കില് കൂടെ ഹനിക്കയില്ല. പിന്നെ ഭൂമിക്കുവേണ്ടീട്ടു വധി 
ക്കയില്ലെന്നു പറയേണമോ? എന്നിങ്ങിനെ സ്വനിശ്ചയത്തെ അജ്ജുനന് സ്തൃഷ്ടമാക്കി. ഇ 
തില്നിന്നു ഐഹികവും പാരത്രികവുമായ ഇച്ഛയില്ലായ്യയാകുന്ന വൈരാഗ്യം അജ്ജുനന്നു 
ണ്ടെന്നു തെളിയുന്നു. $ 

86. നിഹത്യ ധാത്തരാഷ്ടാന്നഃ കാ പ്രീതിഃ സ്യയാജജനാദ്ദന। 
പാപമേവാശ്രയേ ദസ്മ്ാന് ഹത്വൈതാ നാതതായിനഃ. 

ധാത്തരാഷ്ഠാന്നിഹത്യടഡ്ൃതരാഫ്ടപുത്രന്മാരെ വധിച്ചിട്ടു', ജനാദ്ദന്പടപ്രളയകാലത്തില് സ 
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ര്വജനസംഹത്താവേ, ന൯ഃ കാപ്രീതിൽ സ്യാത് എന്തൊരു സന്തോഷം നമ്മഠാംഗരണ്ടാകം 
ആതതായിനഃ ഏതാന്ം-ആതതായികളായ ഇവരെ, ഹത്വാ അസ്ലാന്-ഹനിച്ചിട്ടു നമ്മളെ, 
പാപം ഏവ ആശ്രയേത് ടപാപംതന്നെ ആശ്രയിക്കും. 

എന്നാല് ആചായ്യാദി ഗുരുഭൂതന്മാരെ വധിക്കേണ്ട. പലവിധത്തില് പല സമയ 
ത്തില് മഹോപദ്ദവം ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്ൃതരാഷ്ഠപുതരന്മാരെ ഹനിക്കുക. അവര് വധാഹന്മാര് 
തന്നെ എന്നാണെങ്കില് സഹോദരസ്ഥാനമുള്ള ഒുഷ്യോധനാടികളെ വധിച്ചതിന്നുശേഷം ജീ 
പിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മഠംക്കെന്തൊരാനന്ദമാണുണ്ടാകാനുള്ളത്'. മൂഡന്മാര് മാതൃം ആഗ്രഹിക്കു 

ന്നതും ക്ഷണികവുയമായ രാജ്യത്തിലുള്ള ലോഭത്താല് സഹോദരവധം പ്രിതികരമാണെന്ന വി 

ചാരമില്ല. ആതതായികളാണവര് എങ്കിലും വധിക്കുന്നതുകൊണ്ടു ഞങ്ങഠംക്കു പാപംതന്നെ 
ഫലമാകയുള്ളു. അഥവാ അവര് വധാഹന്മാരാണെങ്കില് പ്രജയകാലത്തില് സര്വരെയും 

ഹനിച്ചാലും പാപബാധയില്ലാത്ത ന്ദിന്തിരുവടിതന്നെ വധിച്ചുകൊഠംക എന്നു” **ജനാദ്ടന* 
എന്ന സംബോധനയുടെ അഭിപ്പായം. പുരക്കു തി വെക്കുന്നവന്, വിഷംകൊടുക്കുന്നവന്, 
ശ്യ്ത്രം ധരിച്ച വധിപ്പാന് നേരിട്ടു വരുന്നവന്, ധനം അപഹരിക്കുന്നവന്, കൃഷി, രാഖ, 
എന്നിവരെ അപഹരിക്കുന്നവന് ഈ ആവപേരും ആതതായികളാകുന്നു. ഇതില് ഓരോന്നു 
മാത്രം ചെയ്തവരും വധാഹന്മാരാകയാല് അവരെ വധിക്കുന്നതുകൊണ്ടു പാപമില്ല. എന്നാ 

ണ് പ്രമാണം. ““അഗ്നിദോഗരദശ്ചൈവ ശ്രസ്രപാണിര്ധനാപഹഃ ക്ഷേതദാരാപഹാരീച 
ഷഡേതേ ആതതായിന?? എന്നാണ് സ്തൂതിവചനം. ഭഷ്യോധനാദികഠം സര്വവിധ ദുഷ്പ്ര 
വൃത്തികളും ചെയ്തവരാണ്. 4“ആതതായിനമായാന്തം ഹന്പ്യാദേവാവിചാരയന്, നാതതായി 
വധേദോഷോഹത്തുഭവതി കശ്ചന” ആതതായികാം വരുന്നതു കണ്ടാതതന്നെ അവരെ വധി 

ക്കേണം. അതില് ആലോചന ആവശ്യമില്ല. വധിക്കുന്നവന്ന്' (യാതൊരു പാപപവുമില്ല. 

എന്നും സ്തൂതിയൂള്ളതിനാല് പാപമുണ്ടാമുമെന്നു പറഞ്ഞത് പ്രമാണവിരുദ്ധമാണെന്നു ശങ്ക 
ജനിക്കാം. എന്നാല് ആതതായിവധത്തില് പാപമില്ലെന്നുള്ള വചനം അത്ഥശാസ്ത്രുത്തിലു 

ഒളതാണ്' ““നഹിംസ്യാത്?" ആരെയും ഹിംസിക്കരുത്' എന്നാണ് ധമ്മശാസ്ത്രം. അത്ഥശാ 
സ്തരത്തെക്കാഠം ധമ്മശാസ്ത്രും പ്രബലമാകയാല് ഹിംസകൊണ്ടു പാപമല്ലാതെ ശ്രേയസ്സുണ്ടാ 
കയില്ലെന്നു സ്വപക്ഷത്തെ അജജ്ുനന് ബലപ്പെടുത്തി. അഥവാ അവര് വധ്യന്മാരാണെ 
ങ്കില് പുണ്ദപാപകമ്മങ്ങഠം സര്വേശ്വരനായ നിന്തിരുവടിയെ ബാധിക്കാത്തതുകൊണ്ടു. 

അഞ്ങുന്നതു ചെയ്തുയാണുചിതം എന്നു ജനാദ്ടനപദത്താല് സ്ചിപ്പിക്കയും ചെയ്തു. 

811. തസ്ത്രാന്നാഹാവയം ഹന്തും ധാത്തരാഷ്ടാന് സ്വബാന്ധവാന് 

സ്വജനം ഹി കഥം ഹത്വാ സുഖിനഃ സ്യാമ മാധവ! 

തസ്താത് സ്വബാന്ധവാന്ടഅതുകൊണ്ടു സ്വബന്ധുക്കളായ, ധാത്തരാഫ്ണാന്ടധ്ൃതരാഷ്ടപുതു 

ന്മാരെ ഹന്തും വയം ന അഹാടേഹനിപ്പാന് നമ്മളഹന്മാരല്ല ഹി സ്വജനം ഹത്വാ-എ, 
തുകൊണ്ടെന്നാല് സ്വജനത്തെ ഹനിച്ചിട്ടു, മാധവ!ടഹേ ലക്ഷ്തരീവല്പഭ, കഥം സുഖിനഃ 
സ്യാമം-നമ്മളെങ്ങിനെ സുഖ്ഖികളായ്ത്യം. 

അതുകൊണ്ടു:-- അദുഷ്ടസുഖാഭാവവും അനുത്ഥവും ഫലമായതുകൊണ്ടു സ്വബന്ധു 

ക്കളായ ഭുയ്യോധനാദികളെ വധിക്കുന്നതു യോഗ്യമല്ല. എന്നാല് ദൃഷ്ടൂസുഖമുണ്ടോ എന്നാ 

ണെങ്കില് ഹേ ലക്ഷ്മരീവല്ലല് അലക്ഷ്മരീകരമായ സ്വജനവധത്തില്നിന്നു നമ്മഠംക്കു സുഖമെ 
ങ്ങിനെയുണ്ടാകും. അതിനാല് എന്നെ അതിന്നായി പ്രേരിക്കാതിരിക്കേണം എന്നഭിപ്രായം. 

98, യട്പ്പേതേ ന പശ്യന്തി ലോഭോപഹതചേതസഃ 

കലക്ഷയകൃതം ദോഷം മിത്രദ്രോഹേചപാതകം. 

ഏതേട ഇവര്, ലോഭോപഹതചേതസഃടലോഭത്താല് വിചാരശുന്യയന്മാരായിട്ടു, കലക്ഷയ 
കൃതം ദോഷംടകലക്ഷയത്താത് ഉണ്ടാകുന്ന ഭോഷത്തെയും മിതൂരദ്രോഹേപാതകംചടമിത്ര 
ദ്രോഹത്തില് പാപത്തെയും, യദ്യപിനപശ്യന്തിടകാണുന്നില്ലെങ്കിലും. 

എത്ൃകക്ഷിക്കാര് എന്തുകൊണ്ടു ദോഷപ്രവൃത്തിയില് ഏപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന ആ 

ക്ഷേപത്തിന്നു സമാധാനം പറയുന്നു:---രാജ്യധനാദിലോഭം നിമിത്തം വിച്ചാരശുന്യയന്മാരാ 
യ ഏഎതൃകക്ഷിയിലുള്ളവ൪ കലനാശം വരുത്തുന്നതുകൊണ്ടു സംഭവിക്കാവുന്ന ദോഷത്തെയും 
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മിത്രദ്ദോഹംനിമിത്തമുണ്ടാകുന്ന പാപത്തെയും കാണുന്നില്ലെങ്കിലും നമ്മളും അതേവിധം 
പ്രപൃത്തിക്കുന്നതു ന്യായമല്ല എന്നു താഴെ പറയുന്നു. ഭീഷ്ടുദ്രോണാടികഠം ശിഷ്ടന്മാരല്ലേ 

യൊ? അവരുടെ പ്രവൃത്തിയെ ശിഷ്ടാചാരം എന്ന നിലയില് പ്രമാണമാക്കരുതോ എന 
ആകാംക്ഷക്ക് ലോഭമെന്ന ദോഷത്താല് ഭുഷ്ടമായതിനെ സദാചാരമായി സ്വീകരിച്ചുകൂടാ 
എന്ന സമാധാനവും പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു. 

89. കഥം നജേഞയമസ്താഭി? പാപാദസ്മാന്നിവത്തിതും 
നം! റ 

കലക്ഷയകൃതം ദോഷം പ്രപശ്യട് ഭിജ്ജനാദ്ടന!. 

പ്രപശ്യട് ഭി അസ്ലാഭിഭടനന്നായിട്ടു കാണുന്ന നമ്മളാത, അസ്കാല് പാപാല്-ഈ പാപ 
ത്തില്വിന്ന്', നിവത്തിതും:പിന്തിരിയേണ്ടതാണെന്നു, കഥം ന ജേഞയം-എന്തുകൊണ്ടറി 
യേണ്ടതല്ല. 

അവര് ലോഭം നിമിത്തം പ്രവൃത്തിക്കുന്നതു ദോഷമാണെങ്കില് യുദ്ധത്തില്നിന്നു 

പിന്മാവന്നതു നിങ്ങഠംക്കും ദോഷമാണു'. എന്തുകൊണ്ടെന്നാല് ““ആഫഹുതോ നനിവത്തേത 
ദയൃതാദപിരണാദപ് 7? എന്നാണ് പ്രമാണം. അവര് നിങ്ങളെ യുദ്ധത്തിന്നു വിളിക്കുന്നു. യുദ്ധ 
ജയത്താല് സമ്പാടിക്കുന്ന ധനം ക്ഷത്രിയന്നു സ്വീകായ്യുവുമാണ്'. അതിനാല് യുദ്ധം ചെയ്ത 
തന്നെ വേണം എന്ന ശമങ്കക്കു സമാധാനം:__ക്ലക്ഷയം നദിമിത്തമുണ്ടാകാവുന്ന ദോഷ 
ത്തെ സ്ത്റഷ്യമായിക്കാണുന്ന നുമ്മഠം ഈ പാപകമ്മത്തില്നിന്നു പിന്തിരിയേണ്ടതാണെന്നറി 
യാതെയിരിക്കുന്നതെങ്ങിനെെ പരിപാകാവസ്ഥയില് അധമ്മം നേരിടുകയില്ലെന്നു കണ്ടാല് 
മാത്രമേ കമ്മം ശ്രേയസ്ത്രരമാകയുള്ള. അതിനെ മാത്രമേ ധമ്മമെന്നു ശാസ്ത്രം നിശ്ചയിക്കു 
ന്നുള്ള. ഈ യുദ്ധഫലമാകട്ടെ അനത്ഥാവഹമാകയാല് ശ്രേയസാധനമെന്നു കുരുതുന്നതബ 
ധം എന്നു സൂചിപ്പിച്ചു. 

40. കലക്ഷയേ പ്രണശ്യന്തി കുലധമ്മാഃ സനാതനാഃ 

ധമ്മേ നഷ്ടേ കലം കൃത്സ് ന മധമ്മോഭി ഭവത്യുത. 
സനാതനാ:പരമ്പരയാ നിലനില്ലയന്ന, കലധമ്മാഃടകലധമ്മങ്ങഠം, കലക്ഷയേടകലം ൩ 
ശിക്കുമ്പോഠം, പ്രണശ്യന്തിടനിശ്ശേഷം നശിക്കും ധമ്മേ നഫ്യേടധമ്മം നശിക്കുമ്പോഠം; 
കൃത്സ് നം കലകടസമസ്തമായ കുലത്തെ, അധമ്മഃ അഭിഭവതി ഉതംഅധമ്മം ദുഷിപ്പിക്കും 
ധിശ്ചയം. 

യുദ്ധത്തിന്െറ അവസാനുഫലം അമ്രേയസ്തുരരമാകയാല് അതിലേപ്പെട്ടുകൂടാ എ 
ന്നുറപ്പ്രിക്കുവാന് അനത്ഥങ്ങളെ കാണിക്കുന്നു. കലത്തില് പരമ്പരയാ നിലയനിന്നുവരുന്ന 
ശാശ്വതധമ്മങ്ങളെ നിലനിത്തുവാനുള്ള പുരുഷന്മാര് യുദ്ധം നിമിത്തം നശിക്കുമ്പോഠം കുല 

നം നിശ്ശേഷം നശിക്കും. അപ്പ്യോഠം കലം മുഴുവനും അധമ്മം നിമിത്തം ദുഷിക്കും, 
ശ്ചവയം. 

41. അധമ്മാഭി ഭവാല് കൃഷ്ണ! പ്രദുഷ്യന്തി കലസ്ത്രിയഃ 
സ്ത്രീഷു ദുഷ്ടാസു വാര്ഷ്ക്റേയ ജായതേ വണ്ണുസങ്കരഃ. 

കൃഷ്ണ! അധമ്മാഭിഭവാല്-ഹേ കൃഷ്ണ അധമ്മവ്യാഫ്ലിനിമിത്തം, കലസ്ത്രിയഃ പ്രഭഷ്യന്തികകല 
സ്്രിീകഠം നന്നെ ദുഷിക്കും, വാര്ഷ്ക്നേയടപ്ൃഷ്ണികലോല്പന്ന, സ്്രിഷു ദു്ടാസുടസ്്്രികഠം 
ഭഫ്ടുകളാകുമ്പോഠം, വള്ല്്ൂസമ്കരഃ ജായതെം-ജാതിക്കലപ്പുണ്ടാകും. 

അല്ലയോ പൃഷ്ണ്ികലമയ്യാദാപാലകനായ ആനന്ദമൂത്തേ! അധമ്മവ്യാഫ്ിനിമിത്തം 
ഗത്യന്തരമില്പാത്ത കലമ്സ്്രികളൂം നന്നെ ദുഷിക്കും. സ്റ്രീകഠം ഭുഷിക്കുമ്പോഠം ജാതിക്കലപ്പൂ്ക 

സന്താനങ്ങളുണ്ടാകും. 

49. സമ്കരോ നരകായൈവ കലഘ്ലാനാം കലസ്യച 

പതന്തി പിതരോ ഫ്വേഷാം ലുപ്യ്പിണ്ഡോടകക്രിയാഃ. 

കലഷ്ടാനാംടവംശഹാനി വരുത്തിയവരുടെയും, കുലസ്യചടകലത്തിന്െറയും, ഏഷാം 
പിതരഃടഇവരുടെ പിതുക്കളും, ലുപ്ല്പിണ്ഡോദകക്രിയാഃ--പിണ്ഡോദകക്രിയകളുടെ അഭാ 
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വത്തോടുകൂടിയവരായിട്ടു, നരകേടനരകത്തില്ം, പതന്തി വിഴും അതുകൊണ്ടു, സങ്കരഃ ൩ 
രകായ ഏവടസമ്കരം നരകത്തിന്നാഖ്കൊണ്ടുതന്നെ ഭവിക്കും. 

അതുകൊണ്ടു വിജാതീയ സ്ര്രീപരുഷസംയോഗം ന്ദിമിത്തമുണ്ടാകുന്ന സങ്കരസന്താ 
നങ്ങഠം മാതാപിതാക്കന്മാക്ക പിണ്ഡോദകം സമപ്ത്രിക്കവാനുഹന്മാരല്ലാത്തതിനാല് കല 
ഹാനി വരുത്തിയവക്കും കുലത്തിന്നും നരകപാതകതന്നെ ഫലം. അതു മാത്രമല്ല ഇവരുടെ 

സ്വഗ്ലസ്ഥന്മാരായ പൂവ്വപിതാക്കളും പുതരപെരതരപരമ്പരാക്രമത്തില് പിണ്ഡോദകങ്ങം 

ലഭിക്കായ്ു നിമിത്തം നരകത്തില് വീഴും. പിണ്ഡോദകദാനാഹന്മാരായ സന്താനങ്ങം 
കലത്തിലില്ലാതാകുന്നതുതന്നെ അതിന്നും കാരണം **സജ്ീഴ്ണ്റുകാനാം പിതരശ്ച്യവന്തേനാ 

ത്ര സംശയി എന്നാണ് പ്രമാണം. 

43. ദോഷൈരേതൈഃ കലഘ്യാനാം വണ്ണൂസങ്കര കാരകൈഃ 
രി 

കൃത്സാദ്യന്തേ ജാതിധമ്മാഃ കലധമ്മാശ്ച ശാശ്വതാഃ. 
കലഷ്കരാനാം-കലവിച്ചിത്തിവരുത്തുന്നവരുടെ, വര്ണസംകരകാരകൈഃടജാതിക്കലര്പ്പുണ്ടാ 
ക്കുന്ന, ഏതെ? ദോഷൈഃ-ഈ ദോഷങ്ങളാതി, ശാശ്വതാഃ ജാതിധമ്മാഃ-സനാതനുജാതിധ 
മ്മങ്ങളും, കലധമ്മാഃചം-വംശധമ്മങ്ങളും ഉത്സാദ്യന്തെടനുശിപ്പിക്കുപ്പെടുന്നു. 

ധമ്മാധമ്മവിചാരങ്ങളില്ലാതെ ദുഷിച്ച കാമക്രോധാടിപ്പത്തികഠം നിമിത്തം കലഹാ 
നിവരുത്തുന്ന അവിവേകികളുടെ സംകരഹേതുകങ്ങളായ ഈവക മേഷപ്രവൃത്തികാം അനാ 
ടികാലമായി നിലഷിന്നുവരുന്ന ശാശ്വതജാതിധമ്മങ്ങളെയും ക്ഷത്രിയത്വാദി കലധമ്മങ്ങ 

ഒ്ളെയ്യം മൂലത്തോഴുകൂടി നശിപ്പിക്കുന്നു. 

44. മത്സന്നകലധമ്മാണാം മനുഷ്യാണാം ജനാദ്ദന്! 

നരകേ/നിയതം വാസോ ഭവതീതൃയനു ശുശ്രുമ. 

ഉത്സന്നകുലധമ്മാണാംടഷലധമ്മങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്ന മനുഷ, വ്യാണാംടമനുഷ്യന്മാക്ക് ജനാദ്ദ 
ബംഫേടുഃഖംതീക്കുന്ന ഇരശ്വര!, നരകേ അനിയതംവാസനരകത്തില് അനുന്തകാലംവാ 
സം, ഭവതി ഇതിടമുണ്ടാകുമെന്നു, അനുശുശ്രമം-ഗുരുമുഖത്തില്ന്ദിന്നു ഞങ്ങഠംകേട്ടിരിക്കുന്നു. 

ഛേ ജനാദ്ദന്। മായികടുഃഖം തീക്കുന്ന സര്വേശ്വര! കുലധമ്മങ്ങളെ സമൂലം നശി 
പ്പിക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാക്ക്' ബഹുകാലം നരകത്തില്ത്തന്നെ വാസം എന്നു ആചായ്യുന്മാരില് 
നിന്നു ഞങ്ങളറിയുന്നുണ്ടട്'. സ്വന്തം അഭിപ്രായം പറയുന്നതല്ല. 

46. അഹോബത മഹല്പാപം കത്തും വ്യവസിതാ വയം ലം 

യ്ദ്രാജ്യസുഖധലാഭേന ഹന്തുംസ്വജനമുദ്യതാ. 
അഹോബത്'ടഅതീവകഷ്ടം, മഹല്പാപം കുത്തും-മഹത്തായ പാപം ചെയ്താന്, വയം 

വ്യവസിതാമംനമ്മഠം ഉത്സാഹിച്ചു, യത് രാജ്യസുഖലോഭേന-എന്തുകൊണ്ടെന്നാല് രാജ്യ 

സുഖലോഭത്താത്, സ്വജനംഹന്തും ഉദ്യതാടസ്വജനത്തെ ഹനിപ്പാന് പുറപ്പെട്ടുവെല്ലൊ. 

പ്രവൃത്തിമാഗ്ലുതല്പരന്മാക്ക ജനനമരണാദി ടഃഖങ്ങളും സ്വര്ഗനരകാടിലോകപ്പാ 
പ്ലരിയും തന്നെ ഫലം, പരമഫലമില്പ എന്നു മോക്ഷേച്ചുയുള്ളവര് ആലോചിപ്പ്' പ്രവൃത്തിമാ 

ര്ഗത്തെ വെടിഞ്ഞ്” നിപ്ൃത്തിമാര്ഗത്തില്ത്തന്നെ പരിശ്രമിക്കേണം എന്നു സൂചിപ്പിച്ച 
കൊണ്ടു പ്രവൃത്തിമാര്ഗതല്പരന്മാരെ കുറിച്ചു" അജ്ളുനന് സന്തപിക്കുന്ന സസ്മ്ൃദായത്തെ 
കാണിക്കുന്നു:__അത്യാശ്ചയ്യും! മഹാകഷ്ടം! മുകളില് വിവരിച്ച ധമ്മങ്ങളെ അറിവുള്ള ഞ 
ഒ്ങാം രാജ്യസുഖാത്യാഗരഹം നിമിത്തം സ്വജനവധത്തിന്നായൊരുങ്ങി പരിശ്രമിച്ചതുതന്നെ 
അത്യാശ്ചയ്യുവും അതികഷ്ടുവുമായി. ഉത്സാഹിച്ചതുതന്നെ കഷ്ടുമായെന്നു വന്നിരിക്കേ വധ 
കായ്യും നടത്തുകയെന്ന സംഗതിയെക്കറിച്ചു ചിന്തിപ്പാന് പോലും വയ്യു എന്നടിപ്രായം. 

46. യദിമാ മപ്രതീകാര മശസ്ത്രം ശ്രസ്ത്പാണയഃ 

ധാത്തരാഷ്ടരാരണേ ഫസ്്യു സ്തൃ്മേ ക്ഷേമതരം ഭവേത്. 

അപ്രതീകാരംടപ്രതികാരംചെയ്യാത്തവനും, അശസ്്ുംമാം-ശസ്്രുത്തോടുകൂടാത്തവനുമായ എ 
ന്നെ ധാത്തരാഷ്ഠാടേപ്ൃതരാഷ്ടപൃത്രന്മാര്ം ശസ്ത്രപാണയഃടശസ്ത്രം ധരിച്ചവരായിട്ടും രണേ 



90) രണ്ടാം അഭ്ധ്യായം 

ഹന്യയഃ യടികയുദ്ധത്തില് ഹന്മിക്കുമെങ്കില്, തത് "മേ ക്ഷേമതരം ഭവേത് അതെനിക്ക്” അധി 
കം ക്ഷേമമായ് ഭവിക്കും. 

പാപഭയം നിമിത്തം യുദ്ധത്തിലേപ്പെടാതിരിക്കുന്ന നിന്നെ അവര് ഹനിക്കയി 

ല്ലെയോ എന്നു ശങ്കക്കുസമാധാനുംപറയുന്നു:-_പ്രതിക്രിയക്കൊരുക്കമില്ലാത്തതിനാല് ശ്യം 
വെടിഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്നെ സ്യൃതരാഷ്ടരപുത്രന്മാര് യുദ്ധത്തില് വധിക്കുന്നതായാല്ത അതെനി 
കട്" അതിക്ഷേമകരമായി ഭവിക്കും. എന്തുകൊണ്ടെന്നാല് സ്വജനുവധജന്യമായ പാപമെ 
നിക്കുണ്ടാകയില്ല. ഇതുവരെ സമ്പാടിച്ച പുണ്യൃത്തിന്നു ക്ഷയവുമില്ല. അവക്കാകട്ടെ അശ 
സ്്രനും പ്രതികാരേച്ഛുയില്ലാത്തവനുമായ എന്നെ വധിക്കുന്നത്” അധമ്മമാകയാല് ഇതുവരെ 

ചെയ്ത പാപത്തില് ഈ പാപവും ചേന്നുകൊള്ളട്ടെ, എന്നും സ്യചനമുണ്ടു്. 

സംജയ ഉവാചംസംജയന് പറഞ്ഞു. 

41. ഏവമുക്ത്വാജ്ജുനഃ സംഖ്യേ രഥോപസ്ഥ ഉപാവിശല് 

വിസ്ത്രജ്യ സശരം ചാപം ശോക സംവിഗ്ന മാനസഃ. 
അജ്ജുനഃ സംബ്ലേ-അജജ്യനന് യുദ്ധത്തില്, ഏവം ഉകത്വാടഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിട്ടു, ശോ 
കസംവിഗ്നമാനസഃടഃഖിതമനസ്സ്ോടുകൂടിയവനായിട്ടു, സശരം ചാപം വിസ്തജ്യബാണ 
ത്തെയും വില്പിനെയും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടു, രഥോപസ്വേ ഉപാവിശത് ടതേരിന്നുള്ളില് ഇരുന്നു. 

മോക്ഷേച്ഛുയുള്ള ഏതൊരുവനും കമ്മങ്ങളുടെ ഫലം നശ്വരവ്യം ജന്മാദ്യനത്ഥപ്രദവു 
മാണെന്നു കണ്ടിട്ടു സകല സാധനങ്ങളോടുകൂടെ കമ്മങ്ങളെ പരിത ജിക്കേണമെന്നു സൂചി 

പ്ിച്ചുകൊണ്ടു അജജുനനന്െറ നിശ്ചയത്തെ പറഞ്ഞ്! അധ്യായം അവസാനിപ്പിക്കു്നു. 

യുദ്ധരംഗത്തിത്വെച്ച്' ഇപ്രകാരം ഭഗവാനോടു പറഞ്ഞ അജ്ജുനന് മനസ്സില് 

ഭ്ഖത്തോടുകൂടെ ഡുദ്ധസാധനങ്ങളായ അമ്പും വില്ലും താഴത്തിട്ടിട്ടു തേരിന്നുള്ളില് ഇരുന്നു. 

ഇതി ശ്രീമല്ഭഗവല്ഗീതാസ്മപനിഷല്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം യോഗശാസ്ര്രെ 
ശ്രികൃഷ്ണാജജുന സംവാദേ അജജ്ുനവിഷാദോനാമ പ്രഥമോദ്ധ്യായഃ 

ശുഭമസ്ത. 

ഓം നമോഭഗവതേ വാസുദേവായ 

ശ്രീമര്.ഭഗവല്ഗീതയില് ൭.0൦ അഭ്ധ്യായം. 

നശിക്കുന്ന ദേഹാദി പ്രപഞ്ചത്തേയും, നശിക്കാത്തതായ പരമാത്മാവിനെയും വേ 
ര്തിരിച്ചറിയേണം. അതില്നിന്നു ലോകഭോഗാശയെയുപേക്ഷിച്ച്ം മോക്ഷത്തിന്നാഗ്രഹം 
ജന്പിക്കേണം. അതുനിമിത്തം കമ്മങ്ങളെയെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു മോക്ഷത്തെമാത്രം കാംക്ഷി 

ക്കുന്ന ഉത്തമ പുരുഷന് ആത്മസ്വരൂപം അറിയിപ്പിക്കുവാന് യോഗ്യനും മഹാനുമായ ഗുരു 
വിനെ ശരണം പ്രാപിക്കണം. ഗുരുപദേശാനുസരണം ബ്രഹ്മത്തെ കുറിച്ചു വിചാരം 
ചെയ്യേണം. എന്നാല് ആത്മസ്വരൂപബോധത്താല് സംസാരദ॥ഖത്തില്നിന്നു ആത്യന്തി 
കമായ മോചനവും ആനന്ദാനുഭവരൂപമായ ജീവന്മൃകതിയും ശരീരപാതാനുന്തരം വിദേഹ 

കൈവല്യപ്രാഫ്തിയും ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള സമഗ്രമായ ഗീതാശാസ്ത്രത്തെ ക്രമത്തില് പറവാന് 
വേണ്ടി രണ്ടാമധ്യായം ആരംഭിക്കുന്നു. 

സംജയ ഉവാച. 

1. തം തഥാ കൃപയാവിഷ്ട മശ്രുപൂര്ണാ കലേക്ഷണം 

വിഷീദന്ത മിദം വാക മുവാച മധുസൂദനഃ. 

തഥാകൃപയാ ആവിഫ്ടുംടഅപ്രകാരം കരുണയാല് വ്യാപിക്കപ്പെട്ടവനും, വിഷീദന്തംടവി 
ഷാടത്തെ പ്രാപിച്ചു, അശ്രുപൂര്ണാകുലേക്ഷണം-കണ്ണ്ഠീര്നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടുകൂടിയവനു 
മായ, തമധുസ്മദനഃ--അവനോടു മധുവൈരി, ഇദം വാക്യം ഉവാചടഈ വാക്യത്തെ 
പറഞ്ഞു. 



ശ്രീമല്ഭഗവത്ഗീത ॥ 

പ്രഥമാദ്ധ്യായാവസാനത്തില് വിവരിച്ച വിധത്തില് ഇവരെന്െറ സ്വന്തം ജന 
ഞ്ങം. യുദ്ധത്തില് ഇവരെ വധിച്ചുകൂടായെന്ന സ്വതസ്സ്സിദ്ധമായ സ്നേഹം അജ്കുനനെറ 
ഹൃദയത്തില് വ, യാപിച്ചു. അതുനിമിത്തം വ്യാകുലതയെ പ്രാപിച്ചു. മനഃക്ഷോഭംനിമി 
ത്തം കണ്ണീര് നിറഞ്ഞ കണ്ണൂകഠംക്ക്” പദാത്ഥങ്ങളെ ശരിക്കു കാണ്മാന്കൂടെ കഴിയാതായി. 

ഇപ്രകാരം തേര്ത്തട്ടിലിരിക്കുന്ന ആ അജ്്ജുനനോടു മധുവിനെ സംഹരിച്ച ഭഗവാന് ശ്രി 
കൃഷ്ണന് താഴെ കാണുംവിധം പറഞ്ഞു. 

ശ്രീഭഗവാനുവാചടശ്രീഭഗവാന് പറഞ്ഞ 

ജ. കുതസ്ത്വഠ കശ്മലമിദം വിഷമേ സമുപസ്ഥിതം 

അനായ്യുള്ൂഷ്ടമസ്വര്ഗു) മകീത്തികരമജ്തുന. 

8. ക്ലൈബ്യയം മാസ്തഗമഃ പാത്ഥ! നൈതത്ത്വയ്യ്യൂപപദ്യതേ 

ക്ഷൃദ്രം ഹുദയദൌര്ബല്യം തൃക്ക്വോത്തിഷ്ക പരന്തപ ! 

അജജുന। വിഷമേടഹേ അജാജുന! വിഷമസമയത്തില്, ഇദം കശ്മലം കുത്ുടഈ മാലിന്യം 
എന്തു കാരണത്താല്, ത്വാ സമുപസ്ഥിതംടനിന്നെ പ്രാപിച്ച, അനാല്യു ഷ്ടം ആയ്യുന്മാരാ 
തസേവിക്കപ്പെടാത്തതും, അസ്വര്ഗ്യംടസ്വഗ്ലത്തെ സാധിപ്പിക്കുന്നതല്പാത്തതും അകീത്തി 
കരം-അപകീത്തിയെയുണ്ടാക്കുന്നതുമാകുന്നു, പരന്തപ! പാത്ഥിടശത്രക്കളെ തപിപ്പ്ിക്കുവാന് 

സമത്ഥനായ പൃഥാപൃത!, മ്ലൈബ്യംടക്ലിബതയെ_അധൈയ്യുത്തെ, മാസ്തഗമഃ ഏതത് ടനീ 
പ്രാപിക്കരുതേ, ഇത് ത്വയിനു ഉപപദ്യതേടനദിന്നില് ഉചിതമല്ല, ക്ഷൂദം ഹൃദയദൌര്ബ 
ല്ൃംടനിസ്സാരമായ അധൈയ്യുത്തെ, തൃക്ത്വാ ഉത്തിഫ്തടകളഞ്ഞിട്ടു എഴ്ുനില്ലുക, 

പരിപൂള്സ്റുമായ ഐശ്വയ്യം, ധമ്മം, യശസ്സ്; ശ്രീ, വൈരാഗ്യം മോക്ഷം ഈ 
ആവ തടസ്ഥമില്ലാതെ നിത്യവും ആരില് ഇരിക്കുന്നുവോ അവനെ ശ്രരീഭഗവാനെന്നു പറ 
യുന്നു. ““ഐശ്വദ്യസ്യ സമഗസ്യ ധമ്മസ്യയശസഃ ശ്രിയഃ. വൈരാഗ്യസ്യാഥമോക്ഷസ്യ 
ഷണ്ണ്ലാം ഭഗ ഇതിംഗനാ” എന്നാണ് ഭഗവാന്െറ ലക്ഷണപ്രമാണം. ഈ ലക്ഷണപരി 
പൃത്തിയുള്ള ശ്രീവാസുദേവന് ഉപദേശിപ്പാന് ഭാവിപ്പുകൊണ്ടെ അജജുനനോടു പറഞ്ഞു: 
ഹേ അജ്ജുന! ശത്രുക്കളെ സംഹരിക്കേണ്ടതായ ഈ ഘട്ടത്തില് അതിന്നുചിതമല്പാത്തതും 

ശിഷ്ടന്മാര് നിന്ദിക്കുന്നതുമായ ഈ മൌഡ്യം നിന്നെ എങ്ങിനെ എന്തു കാരണത്താല് വ്യ്യാ 
പിച്ചു. മോക്ഷേച്ഛുയോ;? സ്വഗ്ലേച്ഛുയോഃ കീത്തിച്ഛുയോ?ു ഇതിന്നു കാരണം. ഇതു മൂന്നും ആ 

വാന് തരമില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാല് ആയ്യുന്മാരായ മോക്ഷാത്ഥികഠം അന്ത്മകരണപരിശു 

ഭ്ധിക്ക കാരണമായ സ്വധമ്മത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല. യുദ്ധത്തില്നിന്നു ഭയപ്പെട്ടോടുന്ന 
വന്നു സ്വശ്്രവും സിദ്ധിക്കുകയില്ല. ശ്രീകിരാതമൃത്തിയെക്കൂടെ യുദ്ധത്തില് സന്തോഷിപ്പി 
ച] പരാക്രമശാലിയായ അജജ്നന് കുരുക്കളോടുള്ള യുദ്ധത്തില് പിന്തിരിഞ്ഞോടി എന്നു 
ഒ അപകീത്തിക്കല്പാതെ നിന്െറ ഈനില കീത്തികരവുമല്പ. കിത്യ്യാടി മൂന്നുമാണ് നദീ ആ 
ഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതിന്നനുകൂലമല്ലാത്ത ഭൂാന്തി നിണക്കുണ്ടാവാനെന്തു കാരണം. ബന്ധുവ 
ധത്തെ ആലോചിച്ചുണ്ടായ അധമ്മഭയത്താല് ഗാണ്ഡീവം ധരിപ്പാന്പോലും ശക്തനല്ല 
തായിരിക്കുന്ന ഞാനിപ്പോഠം എന്തു ചെയ്യുമെന്നാണെങ്കില് നിണക്കിപ്പോളുണ്ടായിരിക്കുന്ന 
അധൈയ്യും നിസ്സാരമാകുന്നു. അതു നിന്നെ നിസ്സാരനാക്കുകയും ചെയ്യും. അതിന്നിടവരുത്ത 
രുത്”. വിവേകജലത്താല് ഈ മാലിന്യത്തെ കഴുകിക്കളുയേണം. ശത്രുക്കളെ തപിപ്പിക്കു 

വാന് സമത്ഥനായ ഹേ കുന്തീനന്ദന! നിണക്കീ വിചാരം സമുചിതമല്പ. അമൈല്യത്തെ 
ഭൂരെത്തള്ളി നീക്കി യൃദ്ധത്തിന്നായൊരുങ്ങുക. 

അജ്മുന ഉവാചംഅജജ്ുനന് പറഞ്ഞു. 

4. കഥം ഭീഷ്ടമമഹം സംഖ്യേ ദ്രോണംച മധുസൂദന! 

ഇഷുഭിഃ പ്രതിയോത്സ്യാമി പൂജാഹാ വരിസൂദന. 

മധുസ്തദന്ധ അരിസ്ൂദനധ-ഹേ മധുഹന്താവേ! ശത്രഹന്താവേ!, സംഖ്യേ അഹംടയുദ്ധത്തില് 
ഞാന്, പൃജാഹെരഭിഷ്ടും ദ്രോണംചം-പൃജിപ്പാന് യോഗ്യന്മാരായ ഭിഷ്ടുരെയും ദ്രോണരെയും, 
കഥംടേഎങ്ങിനെ, ഇഫുടിഃ പ്രതിയോത്സ്യാമിടബാണങ്ങംകൊണ്ടു എതിരിട്ടു യുദ്ധംചെയ്യും. 



ളള രണ്ടാം അദ്ധ്യറയം 

ഹേ ശത്രുസംഹാരം ചെയ്യുന്ന ഭഗവാനേ! പിതാമഹനായ രീഷ്ടരേയും ആലാഷ്ു 

നായ ദ്രോണരേയും ബാണങ്ങഠംകൊണ്ടു ഞാന് പ്രഹരിക്കുന്നതെങ്ങിനെ. പൃജ്യന്മാരായ 
അവരോടെതൃക്കുന്നതു ധമ്മമോ. ക്ഷത്രിയന്നു യുദ്ധം ധമ്മ്യതന്നെയെങ്കിലും പിതാമഹനോ 
ടം ആചായ്യുരോടും യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതു നിഷിദ്ധമല്ലെയോ “*ഗ്രരും ഹും കൃത്യ ത്വം കൃത്യ" ഗു 
രുവിനോടു “ഹും” എന്നോ “നീ?” എന്നോ പറയുന്നതുതന്നെ പാപം എനസ്തസിരിക്കേ ബാ 
ണങ്ങാഠംകൊണ്ടു പ്രഹരിക്കുകയെന്നതു മഹാപാപമല്ലെയോ? അറിഞ്ഞമ്കൊണ്െ ഞാനിതെ 

ങ്ങിനെ ചെയ്യും. അതു യുക്തമെന്നു തോന്നുന്നില്ല. ഭക്തന്മാരുടെ കാമാടിശത്രക്കളെ സം 
ഹരിച്ചു" അവക്കു നല്ലമാഗ്ലത്തെ കാട്ടിക്കൊടുക്കുന്ന നിന്തിരുവടി യുദ്ധം ചെയ്തു ജയില്പ കിട്ടു 
ന്നു രാജ്യത്തില്നിന്നുള്ള സുഖം അനുഭവിപ്പാനുള്ള എന്െറ ഇച്ഛുയെ സംഹരി ച്ച് ,ഈ അധ 
മ്ത്തില്നിന്നെന്നെ പിന്തിരിപ്പിച്ച് സംരക്ഷിപ്പാന് കരുണയുണ്ടാകേണം, എന്നാണ് അ 
രിസ്മദന। എന്ന സംബോധനംകൊണ്ടജജുനന് സ്മചിപ്പിക്കുന്നത്. 

8. ഗുരൂനഹത്വാഹിമഹാനുഭാവാന്ശ്രേയോഭോക്തും ഭൈകഷ്യമപീഹലോകേ 

ഹത്വഠത്ഥകാമാംസ്തൂ ഗുരൂനിഹഛൈവ ഭംജീയഭോഗാന് രുധിരപ്രദിശ്ധാന്. 

മഹാനുഭാവാന്ടമഹത്തായ അനുഭവങ്ങളോടുകൂടിയ, ഗുരൂന് അഹത്വാഗുരുക്കളെ ഹനി 
ക്കാതെ, ഇഹലോകേടഈ ലോകത്തില്, ഭൈക്ഷ്യം അപിടഭിക്ഷാന്നത്തെയും, ഭോകിതും 

ശ്രേയഃടള ജിക്കുന്നതു ശ്രേയസ്ത്രരം, തു അത്ഥകാമാന് ഗുരൂ൯ംഫഎന്നാത അത്ഥകാമസ്വരൂപ 

ന്മാരായ ഗുരുക്കളെ, ഹത്വാ രധിരപ്രദിശ്ധാന്ടഹനിച്ചിട്ടു രക്തംപററിയ, ഭോഗാന്ംവിഷ 
യഭോഗങ്ങളെ., ഇഹ ഏവ ഭംജീയ-ഇവിടെത്തന്നെ ഞാന് ഭൂജിക്കേണ്ടിവരും. 

ധമ്മ്യമായ യൃദ്ധനിവ്വഹണത്തെ കേവലം വൃത്തിപ്രയോജനമെന്നു അബദ്ധമായി 
കരുതിയ അജജുനന് അതില് അധമ്മത്തെ ആരോപിച്ചു പറയുന്നു;-- ഗുരുക്കന്മാരെ ഹസി 
ക്കാതെയിരുന്നാല് പരലോകസിദ്ധിക്കു തടസ്ഥമില്ല. ഈ ലോകത്തില് രാജ്യം അവരപഹ 

രിക്കുമെല്ലൊ, എങ്ങിനെ കഴിഞ്ഞുകൂടുമെന്നാണെജ്മില് ഭിക്ഷാന്നംകൊണ്ടു വൃത്തി സാധി 
ക്കാം. അത്ഥകാമസ്വരൂപഭൂതന്മാരായ ഗുര്ഭൂതന്മാരെ സംഹരിച്ചിട്ടു കിട്ടുന്ന വിഷയസുഖ 
ഞ്ങഠം ആ മഹാനുഭാവന്മാരുടെ രക്തം പററിയതാകയാതല് ഈ ലോകത്തില്ത്തന്നെ മഹാ 

പാപത്തെയാണനുഭവിക്കേണ്ടിവരുന്നത്'. മരിച്ചതിന്നു ശേഷമല്ല. അധ്യയനം, തപസ്സ്, 
ആചാരം മുതലായവ നിമിത്തം മഹാനുഭാവന്മാരാണ് ഭീഷ്ടദ്രോണാദികഠം. അവരെ പ 

സിക്കാതെ ഭിക്ഷാന്നംകൊണ്ടു ജീവിതത്തെ കഴിക്കുന്നതുതന്നെ ശ്രേയസ്തരരം. അത്ഥാശകൊ 
ണ്ടു യൃദ്ധത്തിന്നൊരുങ്ങിയ അവരെ വധിക്കുന്നതില് ദോഷമില്ലെന്നുള്ള ശങ്കയെ പരിഹരി 
പ്രാനാണ്' മഹാനുഭാവാന് എന്ന വിശേഷണം. ““ധമ്വ്ൃതിക്രമോദ്ൃഷ്ട ഇദശ്വരാണാംല 
സാഹസം. തേജീയസാം ൯ ദോഷായവഫോഃ സവ്വഭജോയഥാ?? മഹത്തായ അനുഭാവമുള്ള 

വര് ഇരശ്വരതുല്യന്മാരാകയാല് അവര് ചെയ്യുന്ന യാതൊരു കമ്മവും അവക്കു ബാധകമല്ല. 

അഗ്നിക്കെന്തും ദഹിപ്പിക്കാന് കഴിയുന്നതുപോലെ. ഭീഷ്ടദ്രോണാദി മഹാനുഭാവന്മാര് പ്രവൃ 
ത്തിക്കുന്ന മട്ടില് ഞാന് പ്രവൃത്തിക്കുന്നതു ശരിയായിരിക്കയില്ല. അതുകൊണ്ടു യുദ്ധം ചെയ്യു 
ത്തക്കതല്ല. 

6. നചൈതദ്ധിദ് മഃ കതരന്നോ ഗരീയോ യദ്വാജയേമയദിവാനോജയ്േയുഃ 

യാനേവ ഹത്വാ നജിജീവിഷാമ ഡസ്യല്വേസ്ഥിതാഃപ്രമുഖേധാത്തരാഫ്ടാഃ. 

കതരത്” ഗരീയഃ ഏതത് -ഏതാണ്' ശ്രേഷ്ലമെന്നതിനെ, വയം ന വിദ് മഃടഞങ്ങളറിയുന്ി 
ല്ലം യദ്വാ വയം ജയേമടഞങ്ങം ജയിക്കുമോ, യദിവാ നഃജയേയുഃടഅതോ ഞങ്ങളെ ജ 
യിക്കുമോ, ഏതത്” അപി ന വിദ് മഃകഇതും അറിയുന്നില്ല, യാന് ഹത്വാടയാതൊരുത്തരെ 
ഹനിച്ചിട്ടു, ന ഏവ ജിജീവിഷാമഃടജീവിച്ചിരിപ്പാ൯തന്നെ ഞങ്ങളിച്ചിക്കുന്ില്ലെയോ, തേ 
ധാത്തരാഫ്മാ--ആ ഡ്യതരാഷ്ടരപുത്രന്മാര്, പ്രമുഖേ അവസ്ഥിതാഃടമുമ്പില് ഉറച്ചുനില്ലുന്നു. 

യുദ്ധത്തില് മരിക്കുന്ന ശ്രൂരന്മാര് സ്വഗ്ലും പ്രാപിക്കും. ജയിക്കുന്നവര് രാജ്യസുഖം 

അനുഭവിക്കും എന്ന രണ്ടുപക്ഷത്തെക്കറിച്ചും അജ്ജുന൯ സംശയിച്ചുകൊണ്ടുെ പറയുന്നു;- 
ഹേ കൃഷ്ണ! ഹിംസയില്ലാത്തതുകൊണ്ടു” ഭിക്ഷാന്നമോ ശ്രേഷ്ണം; ക്ഷത്രിയനായതുകൊണ്ടു' ഡു 
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' അത്തിൽ ജയമോ മരണമോ ശ്രേഷ്ലം എന്ന വേര്തിരിച്ചറിവു ഞങ്ങയക്കില്ല. യുദ്ധത്തില് 

ഞങ്ങളവരെയോ അവര് ഞങ്ങളെയോ ജയിക്കുക എന്നും നിശ്ചയമില്ല. അഥവാ ഞങ്ങഠം 
തന്നെ ജയിക്കുമെമ്കിലും തോററ ഫലമേ ഞങ്ങഠം കാണുന്നുള്ളു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാല് ഏ 

തൊരുത്തരെ വധിച്ചശേഷം ജീവിച്ചിരിക്കേണമെന്ന ഇച്ഛുപോലും ഞങ്ങഠംക്കില്പെയോ ആ 
സ്രതരാഷ്ടരപുതുന്മാരാണ്' യുദ്ധത്തിന്നൊരുങ്ങി മുന്ധില് വന്നുനില്ലുന്നത്. അവരെ സംഹരി 
ചുശേഷം വിഷയഭോഗം അനുഭവിച്ച ഭൂലോകത്തില് വസിക്കുന്നതെങ്ങിനെ? അതിനാല് 
ജയമുണ്ടായാലും ഫലമില്ല, യുദ്ധവിജയത്തില്നിന്നു സിദ്ധിക്കുന്നത്” പ്രേയസ്സാണ്. ശ്രേയ 
സ്ത്ല്പ:-മോക്ഷഫലമല്ല. *“അന്യൃച്ര്യേയോ അന്യഭതൈവപ്പേയഴ? എന്ന ശ്രൂത് ശ്രേയസ്സി 
നെ വരിക്കേണമെന്നുപദേശിക്കുന്നതി നാല് ലൌകികഭോഗാഭിവൃഖരൂപമായ പ്രേയസ്സിനെ 
ആഗഹിക്കുന്നില്ല എന്നിവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു. ““നകാംക്ഷേ വിജയം?” എന്ന വാകൃത്താല് 
ഐഹികഭോഗവിരക്തിയെ അവിടെയും സ്ുഷ്ടമാക്കി. “അപി ത്രൈലോക്യരാജ്യസ്യഹേ 

തോ” എന്ന വാക്യത്തില് പാരലൌകികസുഖനിരാശയെ സൂചിപ്പിച്ച. സരകേ നിയതം 
വാസഃ?” എന്ന വാക്ൃത്താല് സ്ഥൂലദേഹത്തില്നിന്നു വേറിട്ടതായ ഒരാത്മാവുണ്ടെന്നും 

*:രാജ്യംകൊണ്ടെന്തുഫലം?? എന്ന വാകൃത്താല് ശമവും. സുഖഭോഗങ്ങം എന്തിനമായിട്ടെ 
ന്ന വാക്ൃത്താത് ദമവും “അവര് ദോഷം കാണുന്തില്ലെത്കിലും അതു കാണുന്ന ഞങ്ങം? 
എന്ന വാക്യത്താല് ലോഭമില്ലായ്കയും. 44അതാണെനിക്കതിക്ഷേമകരം?? എന്ന വാക്ൃത്താല് 

ക്ഷമയും ഉണ്ടെന്ന സംഗതി പ്രഥമാധ്യായത്തില് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട". ഈ അധ്യായത്തില് 
ഭിക്ഷാന്നഭോജനംകൊണ്ടുള്ള ജീവിതം മ്രേഷ്ണമെന്നു പറഞ്ഞത്തനിന്നു സന്യാസശ്രദ്ധയേ 

യും സൂചിപ്പിച്ചശേഷം അതിന്നാവശ്യമായ ശ്രീഗുരുവിനെ ആശ്രയിക്കേണ്ടതാവശ്യം എന്നു 
കാണിപ്പാന് താഴെ പറയുന്നു. 

1, കാര്പണ്യദോഷോപഹതസ്വഭാവഃ പ്പച്ഛാമിത്വാംധമ്മസന്മൂഡചേതാഃ 

യമ്ര്േയഃ സ്യയാന്നിശ്ചിതം ബ്രൂഹിതന്മേ ശിഷ്യസ്തേഹം ശാധിമാം 
ത്വാം പ്രപന്നം. 

കാര്പണ്യദോഷോപഹത സ്വഭാവഃടകാര്പണ്യം എന്ന ദോഷത്താല് നശിപ്പ്രിക്കപ്പെട്ട 

സ്വസ്വരുപസത്താഭാവത്തോടുകൂടിയും, പമ്മസംമൂഡ്ധചേതാ$ടധമ്മവിചാരത്തിലും സന്മോ 

ഹിച്ചിരിക്കുന്ന മനസ്നസ്റോടുകൂടിയുമിരിക്കുന്ന ഞാന്, ത്വാം പൂച്ഛാമിടനിന്തിരുവടിയോടു ചോ 

ടിക്കുന്നു, മേയത് ശ്രേയഃ സ്യാത് എനിക്ക്” യാതൊന്നോ ശ്രേയസ്സാധനമായ് ഭവിക്കുക. 
തത്” മേ ബ്രഹിടഅതെനിക്കുപദേശിക്കേണമേ, അഹം തേ ശിഷ്യഭടഞാന് അങ്ങയുടെ ശി 
ഷ്യനാകുന്നു, ത്വാംപ്രപന്നം മാംശാധിടഅങ്ങയെ ശരണംപ്രാപിച്ച എന്നെ ശാസിച്ചാലും. 

പണ്ഡിതനായ അജ്്ജുന! നീ മൂഡനെന്നപോലെ ധമ്മത്തെ അധമ്മമായിട്ടും അധ 
മ്മത്തെ ധമ്മമായിട്ടും വിചാരിപ്പാ൯ കാരണമെന്താകുന്നുവെന്നു ഭഗവാനാദ്യം ചോഴിച്ചതി 
ന്നത്തരം അജജുനന് പറയുന്നു:-_ഹേ പരമഥഗുരോ, ഭഗവന്! ആത്മസ്വരൂപത്തെ മറസ്കടുന്ന 
തായ അജ്ഞാനം_കാര്പണ്യം_ആത്മാവല്ലാത്തതില് ആത്മാവെന്ന മോഹമാകുന്ന ദോഷ 

ത്താല്_ദേഹേവ്രിയാടികളെ അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്ന ആത്മാവില് എന്െറ ചിത്തം പ്രവേ 
ശിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടു ധമ്മാധമ്മങ്ങളെ വിണ്ണ്ൂയിക്കുന്നതിലും സംഭൂമം നേരിടുന്നു. എനി 
ക്കു സവ്വടഃഖോപശാന്തിക്കും ശ്രേയഃപ്രാഫ്ഠിക്കും ഉത്തമമാഗ്ലുവും അതു സിദ്ധിപ്പാന് ഞാന് 
ചെയ്യേണ്ടതായ ധമ്മവും എന്താണെന്നു നിശ്ചയിച്ചുപദേശിക്കേണം എന്നു പ്രാത്ഥനയോടു 
കൂടെ പരമഗുരുവായിരിക്കുന്നനിന്തിരുവടിയെ ഞാന് ശരണംപ്രാപിക്കുന്നു. ശിഷ്യന്മായ എ 
ന്നെ വേണ്ടവിധം ശാസിക്കേണമേ. “*തദ്ിജ്ഞാനാത്ഥംസഗുരുമേവാഭിഗച്ചേത്” സമില്പാ 
ണി& ശ്രോത്രിയം ബ്രഹ്മനിഷ്ലം?? “*ഭഗുര്വൈവാരുണിര്വരുണം പിതരമുപസസാര അധീ 
ഹി ഭഗവോബ്രഹ്മ? എന്നിങ്ങിനെയുള്ള ശ്രുതിവാക, പുങ്ങഠം ആത്മസ്വരൂപമറിവാനാഗഹി 
ക്കുന്ന മുമുക്ഷയ ശാസ്ത്രജ്ഞനും ബ്രഹ്മസാക്ഷാല്കാരസമ്പന്നനുമായ ഗുരുവിനെ പ്രാപിക്കേ 

ണം. വരുണപൃത്രനായ ഭൂഗു പിതാവായ വരുണനെ ശരണംപ്രാപിച്ചിട്ട ബ്ഹ്മസ്വരൂപ 
ത്തെ ബോശിപ്പിക്കേണമെന്നുപേക്ഷിച്ചുവെന്ന സമ്മ്ൃദായത്തെ ബോധിപ്പിക്കുന്ന. അതിന്ന 
നുസരണമായിട്ടു അജജുനന് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ചതുകൊണ്ടു രണ്ടാമതുണ്ടാകാത്ത 

വിധം സംസാരടുഃഖം നശിപ്പിക്കുവാനും ശാശ്വതമായ സുഖം അനുഭവിക്കുവാനും ആഗ്രഹി 



4 രണ്ടാം അദ്ധ്യായം 

ക്കുന്ന വിവേകിയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രവൃത്തി ശ്രീഗുരുപസദനം ആയിരിക്കേണം എന്നു ശിഷ്ട | 
സമ്പ്യദായത്തെ അജ്ജനന് പ്രകാശിപ്പിച്ചു. 

8 നഹിപ്രപശ്യഠമി മമാപനുല്യാ ദ്ട)ക്ഛ്ോക മുച്്യോഷണ മിന്രിയാണാം 

അവാപ്യഭമാ വസപത്തമൃഭ്ധം രാജ്യം സരാണാമപിചാധിപത്യം. 
ഇന്ദ്രിയാണാം ഉച്ഛയോഷണംടഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ശോഷിപ്പിക്കുന്ന, മമയത്' ശോകംടയാതൊരു 

ഭടഖമോ എനിക്കുള്ളത്, തത്'യത്” അപനുദ്യാത് അതിനെ യാതൊന്നു നശിപ്പിക്കുമോ 
തതി നഹിപ്രപശ്യാമിടഅതിന്നെ സ്ററഷ്ടമായറിയുന്നില്ല, ഭൂമൌ അസപത്തംടഭമിയില് ശത്രു, 
ക്കളില്ലാത്തതും, സമൃദ്ധം രാജ്യം--സര്വസാധനങ്ങളുള്ളതുമായ രാജ്യത്തെയൊ, സുരാണാം 
ആധിപത്യം അപിചടദേവന്മാരുടെ ആധിപത്യത്തെയോ, അവാപ്യ അപിടപ്രാപിച്ചാല് 

കൂടിയും. 

ഏതൊരു ശ്രേയസ്സ് എന്റെറ സര്വേന്ദ്രിയങ്ങളെയും ശോഷിപ്പിക്കുന്ന ശോകത്തെ 
നശിപ്പിക്കുമോ ആ ശ്രേയസ്സ് ഏതൊന്നാണെന്നു ഞാനറിയുന്നില്ല. അതിനെ നിന്തിരു 
വടി ഉപദേശിക്കേണമേ. ഈ ലോകത്തില് സര്വസമ്പല്സമുദ്ധിയുള്ളതും ശത്ുക്കജാരു 

മില്ലാത്തതുമായ രാജ്യമോ സ്വഗ്ലത്തില് സര്വടേവന്മാരുടെയും ആധിപത്യമോ കിട്ടിയാല് 

പോലും എന്െറ ടുഃഖം തീരുകയില്ല. എന്ന വാകൃത്താത സകല ലോകങ്ങളും സമൃദ്ധി 
കളും നശ്വരങ്ങളാകയാല് അതൃന്ത ഭഃഖനിപ്ൃത്തിവരുത്തുവാന് സമത്ഥങ്ങളല്ലാഷ്്ുയാല് ഐ 
ഹികവും പാരത്രികവുമായ സുഖാനുഭവത്തില് അജ്ജ്ുനന്നു താല്പയ്യുമില്ലെന്നുള്ള വിരക്തി 

യെ പ്രകാശിപ്പിച്ചു. ബ്രഹ്മവിഷ്ണുവാടി സ്ഥാനുലാഭവും നിശ്ശേഷം ൭8ഖനിവത്തകമല്ല. എ 
ല്ലാററിനെയും അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്ന ശാശ്വതവസ്തു യാതൊന്നോ--യാതൊരു ബ്രഹ്മമോ. 
അതുകൊണ്ടു മാത്രമേ ഒുഃഖനിപ്പത്തിയും ആനന്ദപ്രാഫ്തിയും ഉണ്ടാകയുള്ളൂ. അത് ഗുരുവില്നി 
ന്നു മാതമേ സിദ്ധിക്കുകയുള്ളൂ 4ശിഷ്യസ്തേഹം ശാധിമാം ത്വാം പ്രപന്നം"? അങ്ങയുടെ ശി 

ഷ്യന് ഞാന്. അവിടുത്തെ ശരണം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. എനിക്കുപദേശിക്കേണമേ എന്നു 
സര്വോപദ്ദവശാന്തിപ്രദമായ ബ്രഹ്മോപദേശത്തെയാണ്'” അജജ്ുനന് ഭഗവാനോടു പ്രാ 
ത്ഥിച്ചിരിക്കുന്നതു എന്നു സ്റ്റഷ്ടൂമാക്കിയിരിക്കുന്നു. 

സംജയ ഉവാചംസംജയന് പറഞ്ഞു. 

9. ഏവ മുക്ത്വാ ഹൃഷീകേശം ഗുഡാചേശഃ പരന്തപഃ 

നയോത്സയ ഇതി ഗോവിന്ദ മുക്ത്വാ രൂണ്ണ്ിം ബഭവ ഹ. 
ഗുഡാകേശഃ-ആലസ്യത്തെ ജയിച്ചവന്, ,പരന്തപഃംശത്രുക്കളെ തപിപ്പിക്കുന്നവന്, ഹൃഷീ! 
കേശംഇവ്രിയങ്ങളെ പ്പേരിക്കുന്നവനും, ഗോവിന്ദംട-വേദമാര്ഗത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നവനു 
മായ ഭഗവാനോടു,, ഏവം നയോത്ധ്യേ ഇതി ഉക്ത്വാടഇപ്രകാരം യുദ്ധം ചെയ്തയില്ല എന്നു 
പറഞ്ഞിട്ടും തൂ്്ലീം ബഭൂവഹം-നിര്വ്യാപരനായിരുന്നു. 

ആലസ്യാടി ദോഷങ്ങളൊന്നും സ്വതേ അമജങജ്ുനുന്നില്ല. ശത്രൂജയത്തിന്നു മതിയായ 
ഓജസ്സും തേജസ്സും ഉണ്ടു". ഇപ്പ്യോഠം കാണപ്പെട്ട അധൈയ്യും ആഗന്തുകമാണ്' എന്നറിയു 
ന്നു ഭഗവാനോഴ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞശേഷം യുദ്ധ വ്യാപാരത്തില് ഏര്പ്പെടാതെ തേര്ത്ത 
ട്ടിലിരുന്നു. വേദമാഗ്ലത്തെ വിലന്ദിത്തുവാനവതരിച്ചിരിക്കുന്ന ശ്രിഗോവിന്ദഭഗവാന്ന്' സ്വ 
ഭക്തന്െറ ഈ മോഹം നീക്കി സ്വധമ്മനിഷ്ണനാക്കുവാന് ഒട്ടും പ്രയാസമില്ലെന്നും സംജയന്൯ 
ഹ്? എന്ന നിപാതത്താത് സ്ൃചിപ്പിച്ചു. 

4. തമുവാച ഹൃഷീികേശഃ പ്രഹസന്നിവ ഭാരത 
സേനയോരു ഭയോമ്മദ്ധേ വിഷിടന്ത മിദം വചഃ, 

ഭാരത! ഉഭയോ?ഃ സേനയോഃടഹേ രാജാവേ രണ്ടു സൈന്യങ്ങളുടെ, മഭ്ധ്യേവിഷിദന്തക്തം 
മധ്യത്തില് വിഷാടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവനോടു, പ്രഹസന് ഇവകചിരിക്കുന്നവനെന്ന മ 
ട്ടില്, ഹൃഷീകേശമടഇന്രിയങ്ങളുടെ നാഥന്, ഇദം വച? ഉവാചംഈ വചനം പറഞ്ഞു. 

ഹേ മഹാരാജോവേ! രണ്ടു സൈന്യങ്ങളുടെ മധ്യത്തില്നിന്നീവിധം വിഷാദിക്കു 

ന്ന അജ്ളുനനെ നോക്കിച്ചിരിച്ചു' ലജ്ജിപ്പിക്കുന്ന സര്വാന്തഷ്യാമി ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാന് താഴേ 
കാണുംവിധം പറഞ്ഞു. 



! ശ്രിമത്ഭഗവല്ഗിത 25] 

ശ്രീഭഗവാനുവാചടശ്രീഭഗവാനരുളിച്ചെയ്തു. 

11. അശോച്യഠനന്വശോചസ്ത്വം പ്രമഞാവാടാംശ്ച ഭാഷസേ 

ഗതാസൂനഗതാസുംശ്ചനാനുശോചന്തി പണ്ഡിതാഃ. 

അശോച്യാന്--ഭഭഖിപ്പാനഹന്മാരല്ലാത്തവരെകറിച്ചു', ത്വം--നി, അന്വശോചടേടഖിച്പം 
പ്രജ്ഞാവാദാന് പണ്ഡിതന്മാരുടെ വാദങ്ങളെ, ഭാഷസെ ചടംപറയുകയും ചെയ്യുന്നു, പ 
ണ്ഡിതാഃടവിദ്വാന്മാര്, ഗതാസ്മന്മരിച്ചവരെയും, അഗതാസ്യന്ചടമരിക്കാത്തവരെയും 
കറിച്ച്ം ന അനുശോചന്തിടടുഖിക്കുന്നില്ല. 

ആത്മസ്വരൂപത്തെ നന്നായറിയാത്തതാണ്' അജജുനട8ഖകാരണം. ഭിഷ്ടദ്ദോണാ 
ടികളെന്നു ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്' അവരുടെ ദേഹത്തെയാണ് . ഞാന് കൊല്ലുന്നവന് എന്നു 
വിചാരിച്ചതും ദേഹത്തെയാണ്. ഇതുരണ്ടും അറിവില്ലായ്മയുടെ ലക്ഷണമാകുന്നു. അതുകൊ 

ണ്൭ അജജുനന്െറ ഈ അറിവില്പായ്യുയെ തീത്തുകൊടുത്താല് മാത്രമേ 9%ഖം തീരുകയുള്ളൂ 

എന്നറിഞ്ഞ കരുണാനിധി ശ്രീകൃഷ്ണുപരമാത്മാവ്' ഇതുമുതത ആത്മസ്വരുപത്തെയുപദേ 

ശിപ്പാന് ആരംഭിക്കുന്നു. ആദ്യമായിട്ടു “ഞാന് ഞാന്?" എന്നു എല്ലാവരുടെയും അന്തഭാഗ 
ത്തില് പ്രകാശിക്കുന്ന ജീവന് പരമാത്ഥത്തില് ദേഹാടികളെ അഭിമാനിക്കുന്ന അഹങ്കാരത 
ത്വമല്പ. ദേഹാദികളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന ശുദ്ധചൈതന്യമാണ്". പരമാത്ഥത്തില് അതിന്നു 
ദേഹാടിസംബന്ധം ഇല്ല. ദേഹത്തില്നിന്നു വേദിട്ടിരിക്കുന്ന ശുദ്ധചൈതന്യയത്തെ കാട്ടി 
ക്കൊടുപ്പാന്. ത്വം-നീ എന്ന പടത്തിന്െറ ശുധധേഭാവത്തെ വേര്തിരിച്ചു കാട്ടിക്കൊടുപ്പാന് 
ഭവിക്കുന്ന ഭഗവാന് അജജ്നുന്നുണ്ടായ തെററായ ബോധത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊടുക്കു 
ന്നു. ജീവസ്വരൂപവിരൂപണമാണ്' ഇനി । ചെയ്താന് ഭാവിക്കുന്നത്”. 

ഹേ അജജ്ുന)! ഒു8ഖിപ്പാനവകാശമില്ലാത്ത രീഷ്ടദ്ദോണികളെക്കറിച്ചാണ്' നീ ടഃ 
ഖിച്ചത്'. അതു് നിന്െറ അറിവില്ലായയയുടെ ലക്ഷണമാണ്. എന്നാല് നിന്െറ വാക്കുകഠം 
അങ്ങിനെയല്ല. അറിവുള്ളവരുടെ മട്ടിലാണ്” നീ പറയുന്നത്. സത്യനില നീയറിഞ്ഞിട്ടില്ല. 
അതുകൊണ്ടു നീ പണ്ഡിതനല്ല. നീ പണ്ഡിതനാണെന്നു ഞാന് വിചാരിച്ചതുതന്നെ അബ 

ഭ്ധമായിയെന്നു സ്ൃൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടൊന്നു ചിരിച്ചു. എന്താണിങ്ങിനെ ഞാന് പറയുന്നതെ 
ന്നു നീ ശജിക്കേണ്ട. കേവലമൂഡന്മാര് പൃത്രാദികഠം മരിച്ചുപോയാര്, എനെറ ഈ പുത 
ന്മാര് മരിച്പുപോയെല്ലോ എന്നു മരിച്ചവരെക്കറിച്ചു ദുഃഖിക്കും. ശാസ്ത്രരഞന്മാരോ പുത്രാ 

ടികഠം മൂഡന്മാരും ഭഭഗന്മാരുമായെല്ലൊ എന്നു ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന പുത്രന്മാര് ഭൂര്പ്പത്തന്മാരാ 
യാല് അവരെക്റിച്ചും ദുഃഖിക്കും. ആത്മജ്ഞാനികളാകട്ടെ മരിച്ചവരെയും ജീവിച്ചിരിക്കു 
ന്നവരെയും കിച്ചു ൫ഃഖിക്കയില്പ. അതു രണ്ടും മായികം. ജീവിതം മരണം എന്ന രണ്ടും 
ആത്മസ്വരൂപം അറിയുന്നതോടുകൂടെ അസതു, മാണെന്നും എന്നെന്നും ഒരേ നിലയില് 

നില്ലുന്ന ബ്രഹ്മം മാത്രം സത്യമെന്നും അറിയുന്നവരാണ്” പണ്ഡിതന്മാര്. സവ്വത്തിന്നും അ 
ധിഷ്ണാനമായ ബ്രഹ്മത്തെ അറിയുന്നതുതന്നെ പാണ്ഡിതു പ്യലക്ഷണം. അസത്തായ ദേഹേവഡി 

യാദികളെ ആത്മത്വേന കാണുകയും അതിന്െറ ഭാവാഭാവത്തില് സന്തോഷസന്താപാടിക 
ളെ പ്രകാശിപ്പിക്കയുംചെയ്യുന്ന നീ ശാസ്ത്രജഞനോ പണ്ഡിതനോുല്ലെന്നു വ്യക്തമാകുന്നു. 

19. നത്വേവാഹം ജാതുനാസംന ത്വം നേമേ ജനാധിപാഃ 

നചൈവ നദവിഷ്യഠമഃ സ്വവേ വയമതഃ പരം. 

അഹംടഞാന്൯, ജാതുംഒരുകാലത്തില്, നുആസം ഇതിനുടഇല്ലാതിരുന്നു എന്നില്ല, ത്വം 
യ്യും ഇമേ ജനാധിപാഃടഈ രാജാക്കന്മാരും ഇല്പാതിരുന്നില്ല, സര്വേ വയംടസവ്വുന്മാ 
രായ നമ്മഠം, ഇതഃപരം-ഇനിമേലിലും, ന ഭവിഷ്യാമം ഇതിചനടകൂണ്ടാകയില്ല എന്നുമില്ല. 

ദേഹേസ്ദ്രിയാദികളില്ന്നിന്നു ഭിന്നന്മാരാണ്' ഭിഷ്യാദികഠം എന്നു വന്നതുകൊണ്ടാണ്” 
അവരെകറിച്ച്' അശോച്യന്മാരെന്നു മുന്ഗ്ല്രോകത്തില് പറഞ്ഞത് എന്നറിയാതിരിക്കുന്നേ 
അജജ്ുനനോടു ആത്മലക്ഷണത്തെ പറഞ്ഞ ധരിപ്പിക്കുന്നു. 

ദേഹാടികളില്നിന്നു ഭിന്നനാണ്' ആത്മാവെന്നു കാണിപ്പാന് ടേഹാടികളുടെ അ 
സത്ൃതയേയും ആത്മാവിന്െറ സത തയെയ്യം സ്തൂഫ്ഠമാക്കുന്നു: ഹേ അജാജുന! തത്'പദാത്ഥ 



൭6 രണ്ടാം അഭ്ധ്യായം 

ത്തിന്െറ ലക്ഷ യഠത്ഥവും പരമാത്മാവും സവ്വജ്ഞനും സവ്ൃശക്തനും സ്വതന്ൂനും അതി 

നാല്തന്നെ പരമേശ്വരനുമായ ഞാന് ഒരുകാലത്തുള്ളവനും മറെറാരുകാലത്തില്ലാത്തവനു 
മല്ല. എല്ലാകാലത്തിലും ഉള്ളവനാകുന്നു. അതുപോലെതന്നെ സീയയം ഈ രാജാക്കന്മാരും 

എല്ലാ കാലത്തിലും ഉള്ളവര്തന്നെ. ഒരുകാലത്തിലും ഇല്ലാത്തവരായിരുന്നിട്ടില്ല. ഇസി മേ 
ലിലും നമ്മളെല്ലാവരും ഉള്ളവരായ്ക്ുന്നെയിരിക്കും. സവ്വൂയ്ഞത്വാദി നിത്ൃഗുണസമ്പന്ന 
നായ ഞാനില്ലെയില് ഈ കാണപ്പെടുന്ന ലോകത്തിന്െറ സ്ൃഷ്ട്യ്യാടികഠംക്കു കത്താവില്ലെ 
ന്നുവരും. എന്നെപ്പ്യോലെതന്നെ നീയ്യും ഈ ജനാധിപന്മാരും എല്ലാകാലത്തുമുള്ള ഏക 
ചൈതന്യമാകയാല് ഒരു കാലത്തുള്ളവരും മറെറാരുകാലത്തില് ഇല്പാതാകുന്നവരുമല്ല. ഏ 
കമായ ചൈതന്യം മാത്രമാണ് ബഹുരൂപത്തില് അജ്ഞാനം നിമിത്തം കാണപ്പെടുന്നതെ 
ന്നു സാരം. 

18. ദേഹിനോസ്തിന്യഥാദേഹേ കൌമാരം യെൌവനം ജരാ 

തഥാദേഹാന്തരപ്രാപ്ലി ര്ധീരസ്തത്ര നമുഹൃതി. 

അസ്തിന് ദേഹേ ഈ ദേഹത്തില്, ദേഹിനമടദേഹാഭിമാനിയായ ആത്മാവിന്ന്'. കൌ 
മാരം-കുമാരശരീരവും, യൌവനംയുവശരീരവും, ജരാ-ജരയോഴുചേന്ന ജീണ്ണുശരീരവും, 

യഥാടഎപ്രകാരമോ, തഥാടഅപ്രകാരം, ദേഹാന്തരപ്രാച്ിടഅന്യശരീരപ്പാഫ്ിയും, ധീരഃ 

വിദ്വാന്, തത്ര--അതിതം, നമുഹൃതിടമോഹിക്കുന്നില്ല. 

ആത്മാവു നിത്യനാണെന്നു മുമ്പെ പറഞ്ഞതില് മരണാനന്തരം ആത്മസത്ത കാ 

അപ്പെടുന്നില്ലെല്ലൊ ആകയാല് ആത്മാവു നദിത്യനാണെന്നു എങ്ങിനെ വിശ്വസിക്കും എന്നു 
ശമങ്കിക്കുന്ന അജ്ജുനനോട പ്രത്യക്ഷം അനുമാനം എന്ന രണ്ടു പ്രമാണങ്ങളാലും ആത്മാവി 
ഒറ നിത്ൃത്വത്തെ അറിയേണ്ടതാണെന്നുപദേശിക്കുന്നു:-_-ഈ ദേഹത്തെ അഭിമാനിക്കുന്ന 
ജീവന് ബാല്യശരീരത്തിലും അനുന്തരമുണ്ടാകുന്ന യുവശരീരത്തിലും പിന്നെയുണ്ടാകുന്ന 
ജിണ്ണുശരീരത്തിലും ഒരേ വിധത്തില് 4“ ഞാന് ഞാന് എന്നു വിചാരിക്കുന്നില്ലെയോു ബാ 
ലൃശരീരം ഇല്ലാതെ ആയിട്ടാണെല്ലൊ യൂവശരീരം ഉണ്ടായത്". അപ്പ്യോഴ്ചം ബാലനായി 
രുന്ന ഞാന്ിപ്പോഠം യുവാവായി എന്നല്ലാതെ ബാല്യശരീരം നശിപ്പിച്ചപ്പോഠം ഞാന് ൯ 
ശിച്ചുവെന്നാരും വിചാരിക്കാറില്പ. അതുപോലെ യുവശരീരത്തിനെറയും അഭാവത്തില് 
ജിണ്ണൂശരീരവും ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോഴ്ചം ഞാന് നശിച്ചിട്ടില്ല എന്നറിയുന്നതുപോലെ വൃദ്ധ 
ശരീരനാശത്തിലും ഞാന് നുശിക്ദകയില്പ എന്നു കാണ്മാന് തക്ക വിചാരശക്തിയുള്ള വി 

ദ്വാന് ആത്മാവിന്െറ നിത്യതയില് സംശയമോ ദേഹമാണാത്മാവെന്ന വിപരിതഭാവന൯ 

ഉള്ളവനോ ആയിരിക്കയില്ല. ആത്മാവിന്നു നാശമില്ലെന്ന്' ബാല്യാടി ശരീരതൂയനാശ 
ത്തില് നശിക്കാതിരുന്ന പ്രതൃക്ഷാനുഭവത്തില്നിന്നനുമാനിച്ചറിയേണ്ടതാണെന്നു സാരം. 

1 മാത്രാസ്ത്രശാസ്ത്ര കൌന്തേയ ശീതോഷ്ണ സുഖദുഃഖദാഃ 

ആഗമാപായിനോഴ/നിത്യാസ്താംസ്തിതിക്ഷസ്വ ഭാരത! 

മാത്രാസ്റ്രശാഭതുംമാത്രകളും സ്റ്ൃശങ്ങളുമാകട്ടെ, ശീതോഷ്ണു സുഖ$ഃഖദാഃടശിതവും ഉണ്ണുവുമെ 
ന്നപോലെ സുഖടുഃഖങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുന്നവയാകുന്നു, ആഗമാപായിനഃടവരുന്നവയും പോക 
ന്നവയുമാണ്', അനിത്യാഃടനിത്യങ്ങളല്ലം, ഭാരത്വിടപ്രഭാസമാനമായ ബ്രഹ്മവിദ്യയില് രമിക്കു 
ന്ന കൌന്തേയചകന്തീപൃത! താന്--അവയെ, തിതിക്ഷസ്വടസഹിച്ചാലും. 

പ്രത്യക്ഷാനുമാനുപ്രമാണങ്ങഠംകൊണ്ടും ശ്രതിസ്ത്തികഠംകൊണ്ടും ത്വംപടലക്ഷ്യാ 
ത്ഥമായ ആത്മാവുതന്നെ നിത, ്യന്നെന്നു ഞാനറിയുന്നുണ്ടെങ്കിലും വാച്യ്യാത്ഥഭൂതന്മാരായ ഭീഷ 

ദ്രോണാടികളുടെ മരണംന്ിമിത്തം എനിക്കുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖത്തെ എങ്ങിനെ സഹിക്കും എന്നു 
ളള അജജ്ുനാഭിപ്രായം അറിഞ്ഞു ഭഗവാന് ശ്രീകൃഷ്ണുപരമാത്മാവ്' സഹിക്കാനുള്ള ഉപായ 

ത്തെ ഉപദേശിക്കുന്നു: ല് 

ചക്ഷുരാദികളായ ഇവ്രിയങ്ങഠംക്കും രൂപാടികളായ വിഷയങ്ങാംക്കും തമ്മില് സം 

ബന്ധം സംഭവിക്കുമ്പോഠം സുഖടുഃഖങ്ങഠം ഉണ്ടാകും. തുപ്പും ചുടുംകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന 
സുഖടുഃഖങ്ങളെന്നപോലെ അവ വന്നും പോജ്കകോണ്ടുമിരിക്കുന്നവയാകയാല് നിത്യങ്ങളല്ല. 

അസ്ഥിരങ്ങളാണ്'. അവയുടെ വരവിനെയും പോക്കിനെയഷും അറിയുന്ന ആത്മാവാകട്ടെ 
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നദിത്യനാണെന്നു സ്ൃചിപ്പിച്ചു. ആത്മാവിനെ നിത്ൃത്വത്തെ ബോധിപ്പിക്കുന്ന ബ്രഷ്മവി 
ദ്യയിലായിരിക്കേണം ഹേ അജ്ജന! നിന്െറ നിത്യസന്തോഷം. പ്രാരബ്ലാനുസരണം മാറി 
ക്കൊണ്ടനുഭവപ്പെടുന്ന അനിത്യസുഖടുഃഖാടികളെ വിവേകംകൊണ്ടു സഹിപ്പുകൊംക. 

15. യം ഹിന വൃഥയന്ത്യേതേ പുരുഷം പുരുഷഫ്ഭയ 

സമദുഃഖസുഖം ധീരം സേധ്ൃതത്വായ കല്ലതേ. 

പുരുഷഷഭഃം-പുരുഷമ്രേഷ്ണ! ധീരം-ധീരനും, സമടഃഖസുഖം-ട,ഖത്തിലും സുഖത്തിലും സമ 
സ്വഭാവത്തോടുകൂടിയവനുമായം യം പുരുഷം-യാതൊരു പുരുഷനെ. ഏതെടഇവം നവ്യ 
ഥയന്തിടടഖിപ്പിക്കുന്നില്ലെയോ, റ്ഡഃടഅവന്, അമൃതത്വായംമോക്ഷത്തിന്നാജ്ക്ൊണ്ടു. കല്ല 
തേടഅഹനാകുന്നു. 

എപ്പോഴും ബ്രഹ്മമാകുന്ന ലക്ഷ്യത്തില്നിന്നു ചലിക്കാതെയും അതിനാല് പുരുഷ 
ന്മാരില്വെച്ചു' ശ്രേഷ്നുമായിരിപ്പാന് അഹനായ അജ്ജു൯! ബുദ്ധിയെ വിഷയഗ്രഹണ 
ങ്ങളില്നിന്നു പിന്തിരിപ്പാന് കഴിയുന്നവന്നു മാത്രമേ സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും വികാരപ്പെെ 
ട്രാതെ സമനിലയില് ഇരിപ്പാന് കഴികയുള്ള. അവന്തന്നെയാണ്' ധീരന്. അനുകൂലപ്രതി 
കൂലങ്ങളായിവന്നു ചേരുന്ന ശബ്ദാടി വിഷയങ്ങാംക്കു ഏതൊരുവനെ ബ്രഹ്മനിഷ്യയില് 
നിന്നു ചലിപ്പിക്കുവാന് സാധിക്കാതെ വരുന്നുവോ അവന്_ആ ധീരപുരുഷന്-_ജനനമര 

ണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ചും വിത്യമായും ഇരിക്കുന്ന--ബ്ര്മമായി ഭവിപ്പാ൯ യോഗ്യനാകുന്നു. 
വിവേകവൈരാഗ്യശമദമാദികളും തദ്വാരാ മഹാവാകൃശ്രവണമനനാടികളും സമ്പാദിച്ചു" 
ബ്രഹ്മസാക്ഷാല്കാരമുണ്ടാവാന് പരിശ്രമിക്കേണം, എന്നാല് മുക്തനാകം എന്നു സാരം. 

16. നാസതോ വിട്ലതേദാഃ വാ നാഭാവോ വിദ്യതേ സതഃ 

ഉഭയോരപിദ്ദഷ്ടോന്തസ്ത്രനയോസ്തുത്വദശിദിഃ 

അസതഃ-അസത്തിന്നു, ഭാവഃ--സത്യത്വം മുണ്ട, നവിദ്യതേ-ഇല്ല, സതഃ-സത്തിന്നു, അഭാ 

വഃഅസത്യത്വം_ഇല്ലായ്യു, നവിദ്യതെ-സംഭവിക്കുന്നില്ല, അനയോ?ഃ ഉഭയോ3ടഇരു രണ്ടി 
നന്െറയും, അന്തഃ നിശ്ചയം, തത്വദശിഭിഃടബ്രഹ്മജ്ഞാനികളാല്,, ദൃഷ്ഭടസാക്ഷാത്തായറിയ 
പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 

എങ്ങും എപ്പോഴും ുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശബ്ദാദിവിഷയങ്ങളള ഒൂട്ടുപോലും അ 

ദിയാതെ ബ്രഹ്മാനുസന്ധാനം സാധ്യമല്ല എന്നുള്ള അജജ്ളനാഭിപ്രായത്തെ ഖണ്ഡിപ്പാന് 
സത്തായ ബ്രഹ്മത്തിനൊ നിത്ൃത്വത്തേയും അസത്തായ ശബ്ദാദിപ്രപഞ്ചത്തിന്െറ അസി 
തൃതയെയും വേര്തിരിച്ചു കാട്ടിക്കൊടുക്കുന്നു. അല്ലെയോ അജ്കു൯। നേത്രാദി ബാഹ്യ 

വ്രിയങ്ങഠംക്കു വിഷയമായിരിക്കുന്ന ശബ്ദാടിപ്രപഞ്ചം ജാഗ്രദവസ്ഥയില് ഉള്ളതുപോലെ 
സ്ഥൃലഭാവത്തില് സ്വഫ്ലാവസ്ഥയില് കാണപ്പെടന്നില്ല. സൃക്ഷ്യൂഭാവത്തില് കാണപ്പെടു 
ന്നുണ്ട്. സുഷുഫ്തികാലത്തില് ലേശവുമില്പ. അതിനാല് ശബ്ദാദിസഹിതമായി കാണപ്പെ 
ടുന്ന ജഗത്ത് സത്യമല്ല. ഉള്ളതാണെന്നു പറവാന് പാടുള്ള ഒന്നല്ല. ത്രികാലത്തിലും ഏ 

തൊന്നു വിളങ്ങുന്നില്ലെയോ അതിനെ കള്ള വസ്ത്ുവെന്നു പറവാന് പാടില്ല. ജാഗ്രത്ത്” 

സ്വപ്ലംം സുഷുഫ്മി എന്ന മൂന്നവസ്ഥകളിലും ഉള്ളതും ഇവയുടെ ആവിഭാവത്തെയും തിരോ 

ഭാവത്തെയും അറിയുന്ന വസ്ത്രവുമായ ആത്മാവാകട്ടെ എപ്പോഴുമുണ്ട്”. ഒരു കാലത്തിലും 

ഇല്ലാതെയാകുന്നില്പ. ഇതാണ്” സത്തിന്െറയും അസത്തിന്െറയും ശരിയായ ലക്ഷണം 
എന്നു സദൃൂപമായ ബ്രഹ്മതത്വത്തെ അറിഞ്ഞവര് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ നിശ്ചയത്തെ 
അനുസരിച്ചു്” ശബ്ദാടി। സഹിതപ്രപഞ്ചം സത്യമല്ലെന്നു കണ്ടുകൊള്ളെണം. ബുദ്ധിപ്ത്തി 
കൊണ്ടുള്ള ഈ കാഴ്ചയാണ്” ശരിയായ ജ്ഞാനം. ഈ സത്യജ്ഞാനത്താല് അസത്യമായ 

പ്രപഞ്ചപ്രതീതിയുടെ ബാധയില് ഉഠംപ്പെടാതെയിരിക്കേണ്ടതാവശു യ. അപ്പ്യോഠം പ്രപഞ്ച 
വിസ്ത്തിയും ബ്രഹ്മാനുസന്ധാവവും സാധിക്കും. 

117. അവിനാശിതുതദ്വിദ്ധിയേന സവമിദം തതം 

വിനാശമവ്യയസ്യാസ്പ്) നകശ്ചില് കത്തുമഹതി. 

ഇദംടതുത് _ജഗത്ത്; യേനടയാതൊന്നിനാല്, തതംടവ്യാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവോ. തത് 
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അത് _ആ വസ്തം അവിനാശിം:വിനാശസ്വഭാവമുള്ളതല്ല, അവ്യയസ്യനാശമില്ലാത്തതായ, 

അസ്യഇതിനെറ..ഈ വസ്തവിന്െറ, വിനാശം കത്തുംവിനാശത്തെയുണ്ടാക്മുവാന്, കശ്ചി 
തിടടഒരുവനും. ന അഹതിസമത്ഥനല്പ. 

മുമ്പെപറഞ്ഞ സത്യവസ്ത ബ്രഹ്മം. സാമാന്യം വിശേഷം എന്ന് വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരി 

ക്കുന്ന വസ്തുക്കളില് കഠംപ്പെടാത്തതായിരിക്കയാല് സവ്യധാ നാശരഹിതമാണെന്നു കാണി 
ക്കുന്നു. 

അജ്ഞാനം നിമിത്തം ബാഹ്്യേവ്രിയങ്ങളാല് പ്രത്യക്ഷമായി കാണപ്പെടുന്നതും 
അസത്യവുമായിരിക്കുന്ന ഈ ജഗത്ത്" ഏതൊരതിസ്ഷ്ഷൂമ്മായ സത്യവസ്തവിനാല് വ്യാപിക്ക 
പ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവോ?ു ഏതൊരു സത്യവസ്തുവിനെ അറിയാത്തതിനാല് ജഗത്താണെന്നു സാമാ 
ന്ൃജനം വിചാരിക്കുന്നുവോ? മരുഭൂമിയിലെ സൂദ്യരശ്ലിവ്യാഫ്മരിനിമിത്തം ഉത്ഭവിച്ചതായ ജ്വാ 

ലയെ ജലമാണെന്നു വിചാരിക്കുന്ന മൃഗങ്ങളെപ്പോലെ സ്ൃക്ഷ്മവസ്തദശനശക്തിയില്ലാത്ത 
വര് ഏതൊരു സദ്വസ്തുവിനെ അസദ്വസ്തവായിട്ടു കാണുന്നുവോ ആ നാശരഹിതമായ ബ്ര 

ശ്മത്തെ ഇല്ലാതാക്കുവാനോ ഇല്ലെന്നു വാടിക്കുവാനോ അഹത-_സാമത്ഥ്യം__അഥവാ ബു 
ദ്ധിഖികാസം-ഒരുവന്നുമില്ല. സാമാന്്യമെന്നും വിശേഷമെന്നും വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന 
സവ്വത്തിന്െറയും അധിഷ്ണാനുമായി വിത്യമായി വിളങ്ങുന്ന ആ ബ്രഹ്മം ഒന്നുമാത്മല്ലാതെ 

ഇതരമായ സത്യവസ്ത്വില്ല. 

18. അന്തവന്ത ഇമേദേഹാ നിത്ൃയസ്്യോക്താഃ ശരീരിണഃ 

അനാശിനേഴ/പ്രമേയസയ തസ്താദ്യു്യയസ്വഭാരത! 

അപ്രമേയസ്യടപ്രമാണങ്ങളാല് നിശ്ചയിക്കപ്പെടുവാന് കഴിയാത്തതും, അനാശിനഃ-നാശ 
മില്ലാത്തതും, നിത്യസ്യടനിത്യനുമായ, ശരീരിണഃടശരീരമാകുന്ന ഉപാധിയോടുകൂടിയ ആ 
ത്മാവിന്െറ, ഇമേ ദേഹാടഈ ദേഹങ്ങാം, അന്തവന്തഃടനാശമുള്ളവയാകുന്നു, തസ്യാത് ടെ 
അതുകൊണ്ടു, ഭാരത!ടബുദ്ധിശാലിയായ അജ്്ജുന, യുദ്ധ മൂസ്വടയുദ്ധംചെയ്തുകൊംക. 

വാച്യാത്ഥമായ ദേഹാടി ജനിച്ച വസ്തുവാകയാല് അതിന്നു നാശം നിശ്ചയം. അ 
തിനാല് ദേഹാടിപ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ചു ഒഃഖിപ്പാനവകാശമില്ല. ലക്ഷ്യാത്ഥമായ ആത്മാവ് 
നദിത്യന്മാകയാല് അതിന്നു നാശമില്ലാത്തതിനാല് അതിനെക്കുറിച്ചും ടുഭഖത്തിന്നവകാശമില്ല. 
എന്ന ഭഗവടുപദേശം കേട്ടിട്ടു സാമാന്യേന സ്വസ്ഥചിത്തനായ അജ്ജുനനെ പ്രകൃതമായ 
യുദ്ധത്തില് ഏപ്ലെടുവാന് ഭഗവാന് അനുവദിക്കുന്നു: 

ആത്മാവിനെയും ആത്മാവല്ലാത്ത ദേഹാടികളെയും വേര്തിരിച്ചറിവാ൯ തക്ക 
ബുദ്ധിശാലിയായ അജജ്ുന! പ്രത്യക്ഷാടിപ്രമാണങ്ങഠംകൊണ്ടൊന്നും ആത്മാവിനെ നിശ്ച 
യിപ്പാന് സാധ്യമല്ല. സ്വാനുഭവംകൊണ്ടുതന്നെ അറിയേണം. ആത്മാവു നിത ന്നും നാശര 

ഫിതനുമാകുന്നു. ആ ഏകനായ ആത്മാവ്” ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്ന ഭീഷ്ഠദ്രോണാദി സകല 

ശരീരങ്ങളിലും വ്യാപിച്ചിരിക്കയാല് ശരീരങ്ങഠം ആത്മാവിന്െറ ഉപാധികളാകുന്നു. അവ 
ക്കെല്ലാം നാശവും ഉണ്ട്". വിളക്ക്” അതില് എണ്ണ, അതില് തിരി, എന്നിവ ദീപമല്ല. 
ആ സാധനങ്ങഠം സ്വതെ പ്രകാശിക്കുന്നവയല്ല. ആ സാധനങ്ങളില് അഗി വ്യാപിക്കു 

സ്പവോഠം അവയും ചുറവമുള്ള ഇതരപദാത്ഥങ്ങളും പ്രകാശിക്കുന്നതുപോലെ ദേഫേസ്ിയമ 
നോബുദ്ധ്യാദികഠം സവ്യവും ആത്മോപാധികളാണ് . അവക്കു നാശമുണ്ടു'. അവയില് വ്യാ 
പിച്ചിരിക്കുന്ന ദീപസ്ഥാനീയനായ ഏകാത്മാവിന്നു നാശമില്ലെന്നു കണ്ടുകൊഠംക. ഈ 

നിശ്ചയത്തോടുകൂടെ പ്രകൃതത്തില് നേരിട്ടിരിക്കുന്ന യുദ്ധകായ്യുത്തില് ഏപ്പെട്ടുകൊഠംക. ക്ഷ 
ത്രിയനായ നിന്െറ ഉപജീവന്ല്രവ്യമായ രാജ്യത്തെ അപഹരിക്കുന്നവരില്നിന്നു അതിനെ 

സ്വായത്തമാക്കുവാന് യുവാവായ നീ പരിശ്രമിക്കുന്നത്ില് യാതൊരു ദോഷവുമില്ല. യുദ്ധം 
ചെയ്തുകൊാംക എന്ന അനുവാദം മാത്രമാണ് ഭഗവാന് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. യുദ്ധം കത്തവ്ൃയ 

മാണെന്നത്ഥത്തിലല്പ ഭഗവദ്വചനം എന്നുകൂടെ ധരിക്കേണ്ടതാണ്. 

19. യ ഏനം വേത്തിഹന്താരം യശ്ചൈനം മന്യതേ ഹതം 

ഉഭൌ തൌ നവിജാനീതോ നായം ഫന്തിനഹന്ൃതേ. 

യഃടയാതൊരുവന്, ഏനം-ജവനെ_ആത്മാവിനെ, ഹന്താരംടഹനിക്കുന്നവനായിട്ടും, 
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൭8 ചംയാതൊരുവനാകട്ടെ, ഏനുടടഇവനെ, ഹതം-ഹനിക്കുപ്പെട്ടവനായിട്ടും, മന്യതേ 
വിചാരിക്കുന്നുവോ, തുഭൌ തൌടആ രണ്ടുപേരും, ഏനം-ഇവനെ, നവിജാനീതടത്ഥറിയു 
ന്നില്ല, അയം-ഇവന്, നഹന്തിടഹനിക്കുന്നില്ലം നഹന്യയതെടഹനിക്കപ്പെടുന്നതുമില്ല. 

“പാപം നമ്മെ ബാധിക്കും?” “4സംകരത്തിന്നിടവരുത്തുന്നതിനാല് നരകപാതം 
കുലഘാതകന്മാക്കു സംഭവിക്കും?” “ഭീഷ്മരെ ഞാനെങ്ങിനെ വധിക്കും? എന്നിങ്ങിനെ ആ 
ത്മാവ്' പാപക്രിയ ചെയ്യുന്നു. അതിന്െറ ഫലം അനുഭവിക്കുന്നുവെന്ന വിചാരം ആത്മ 
സ്വരൂപത്തെ അറിയാഞ്ഞതുകൊണ്ടുണ്ടായതാണെന്നു അജജുനനോടു ശ്രീഭഗവാന് ഉപദേ 

ശിക്കുന്നു:--ഹേ അജാജ്ുന! ഏതൊരുവന് ആത്മാവിനെ ഹനനക്രിയയുടെ കത്താവാണെ 

ന്നു ഹനുനക്രിയയെ അനുഭവിക്കുന്ന കമ്മമാണെന്നും വിചാരിക്കുന്നുവോ അവര് രണ്ടുപേ 
രും ആത്മസ്വരൂപം അറിയാത്തവരാകുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാല് അഹംപ്രത്യയാലംബഭൂത 
നായി സവ്ൃശരീരത്തിലും വിങ്ങുന്ന ആത്മാവ്” വധിക്കുക എന്ന ക്രിയ നടത്തുന്ന കത്താ 
വോ ആ ക്രിയയെ അനുഭവിക്കുന്ന ഭോക്താവോ അല്ല. 

0, നജായതെമ്മിയതേ വാകദാചിത്” നായം ഭൂത്വാഭവിതാവാനഭയഃ 

അജോനിത്യഃ ശാശ്വതോയം പുരാണോനഹന്യതേ ഹന്യ്യമാനേ ശരീരേ: 

നജായതെടജനിക്കുന്നില്ല, നമ്മിയതേ വാടമരിക്കുന്നതുമില്പ, അയം-ഈ ആത്മാവു്, ന 
ത്വാഇല്ലാതായിട്ടു, ഭൂയഃ ന ഭവിതാടപിന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒന്നല്ല അജയം-ജനിക്കാത്തതും., 
നിത, പയ ടനശിക്കാത്തതും, ശാശ്വതഃ-എന്നെന്നും ഉള്ളതും, പുരാണഃ-നിത്യനൃതനനും ആകു 
ന്നു; ശരീരെടശരീരംം ഹന്യമാനേടഹനിക്കപ്പെടുമ്പോഠം, അയം ന ഹന്യതേ ഈ ആത്താ 

പു ഹനിക്കപ്പെടന്നില്ല. 

ആത്മാവു” കുത്താവും ഭോക്താവുമല്ലെന്നു മുമ്പേ പറഞ്ഞ. എന്നാല് ആത്മസ്വരു 
പമേതുവിധമാകുന്നുവെന്ന ആകാംക്ഷക്കു സമാധാനം ഈ മന്്രംകൊണ്ടെ പറയന്നു. ആത്മാ 
പ്വ്' ഒരുകാലത്തില് ഇല്ലാത്തതായിരുന്നിട്ട പിന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒന്നല്ല. അങ്ങിനെയുള്ള വ 
സ്തൂക്കളെക്കറിച്ചാണ്' ജനിച്ചുവെന്നുള്ള വ്യവഹാരം. ആത്മാവങ്ങിനെയുള്ള വസ്ത്രവല്പാത്തതി 

നാല് ജനനം എന്ന ആദ്യത്തെ വികാരം ആത്മാവിന്നില്ല. ഒരുകാലത്തില് ഉണ്ടായിരു 
ന്നിട്ടു പിന്നെ ഇല്ലാതെയാകുന്ന വൃ ക്കളെക്കുറിച്ചാണ് മരിച്പു---നശിച്ചു---വെന്നുള്ള വ്യ 

വഹാരം. ആത്മാവങ്ങിനെ ഒരിക്കല് ഉണ്ടായിട്ടു പിന്നെ ഇല്ലാതാകുന്ന വസ്ത്വല്ലാത്തതി। 
നാര് മരണവും ആത്മാവിന്നില്പ. അതിനാല് ആദ്യന്തങ്ങളായ ജനനം മരണം എന്ന രണ്ടു 

വികാരങ്ങളും ആത്മാവിന്നില്ല എന്നതു" പ്രതിജ്ഞയാകുന്നു. ഒരിക്കല് ഇല്ലാതിരുസ്തിട്ടു പി 
ന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒന്നല്ല ആത്മാവു” എന്നത്” ജനനസ്വഭാവത്തെയും, ഒരിക്കല് ഉണ്ടായിരു 

ന്നിട്ടു പിന്നെ ഇല്ലാതെയാകുന്നില്ല എന്നത്” മരണസ്വഭാവത്തെയും വിവരിച്ച വാക്യങ്ങ 
കുന്നു. ഈ രണ്ടു വികാരങ്ങളും ആത്മാവിന്നില്പാത്തതുകൊണ്ടു അജനും നിത്യനുമാകുന്നു 

വെന്നു വാക്യം മുപസംഹാരമാകുന്നു. ആഭ്യന്തങ്ങളായ രണ്ടു വികാരങ്ങളില്ലെന്നു കാണിച്ച 
തിനാല് മദ്ധ്യത്തിലുള്ള വികാരങ്ങളും ഇല്ലെന്നു സിദ്ധമായി. എമ്മിലും ഗമനാഗമനാദി മറ൨ 
വികാരങ്ങളുമില്ലെന്നു കാണിപ്പാന് പൃദ്ധിക്ഷയങ്ങളുമില്ലെന്നു ഭഗവാന് സ്വമുഖത്താല്ത്ത 
ന്നെ പറയുന്നു:--ശാശ്വതനാകുന്നു ആത്മാവു. കൂടസ്ഥനും നിത്യനുമാകയാല് സ്വരൂപം 
നിമിത്തമോ ഗുണസംബന്ധം നിമിത്തമോ ആത്മാവിന്നു ക്ഷയമുണ്ടാവാനുവകാശമില്പ. 
ക്ഷയമില്ലെങ്കില് വേണ്ട. പൃദ്ധിയുണ്ടോ എന്നാണെങ്കില് അതുമില്ല എന്ന കാണിപ്പാന് 
“പുരാണ എന്ന വിശേഷണം. എന്നെന്നും നൃതനനാകുന്നു. ഏകസ്വരുപമുള്ളവനാകു 
ന്നു. ഏതൊന്നിന്നു പുതിയ ഒരവസ്ഥയുണ്ടാകുന്നുവോ അതിന്നു വൃദ്ധിയുണ്ടെന്നു പറയാം. 
ആത്മാവു എന്നെന്നും ഏകസ്വരൂപനാകയാല് പൃദ്ധിഷുമില്ല. അതിനാല് സ്വ വികാരങ്ങ 
ഒെയും അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്ന ആത്മാവിനെ ഈ ശരീരത്തെ ഹനിക്കുന്ന സമയത്തിലും ആ 

ക്ദം ഹന്ിപ്പാന് കഴികയില്ല. എന്നിങ്ങിനെ ആത്മാവു സവ്വ വികാരാതീതന് എന്നുപസം 
ഹരിച്ചിരിക്കുന്നു. 

1. വേടാവിനാശിനം നിത്യം യഏന മജമവ്യയം 

കഥം സപുരുഷഃ പാത്ഥ! കം ഘാതയതി ഹന്തി കം. 

ഏനം-ഇവനെ_ ആത്മാവിനെ, അജം-ജനിക്കാത്തവനും, അവ്യയംടവ്യയഹീനുനും, അവി 
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നാശിനുംടവിനാശമില്ലാത്തവനും. നിത്യം-നിത്യനുമാണെന്ന്', യഃടയാതൊരുവന്, വേദം 
അറിയുന്നുവോ? സഃ പുരുഷ--ആ പുരുഷന്, കഥം-എങ്ങിനെ, കംടആരെ, ഹന്തിടകൊ 
ലന്നു, കംടആരെ, ഘാതയതിടകൊല്ലിക്കുന്നു. 

ആവ വിധത്തിലുമുള്ള മേല് കാണിച്ച വികാരങ്ങളില്ലാത്ത ആത്മാവു ജനിക്കാത്ത 
വനും മാററം വരാത്തവനും നുശിക്കാത്തവനുഭ ആകുന്നുവെന്നു ഫഏ്ലുതൊരുവന് അറിയുന്നു 
വോ ആ പുരുഷന് ആരെ വധിക്കും ആരെ വധിപ്പ്ിക്കും. ഏതു വിധത്തില് എന്തൊരായു 

ധംകൊണ്ടു വധിക്കുകയോ വധിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യും. ഹനിക്കാന് വിഷയമോ ആയുധമോ 
ഹനിപ്പിക്കുവാന് ഇതരനോ ഇല്ലാത്തതിനാല് ഹനിക്കുന്നവന് നീയ നിന്നെക്കൊണ്ടു ഹസി 
പ്രിക്കുന്നവന് ഞാന്; ഗാണ്ഡീവം ഹനിപ്പാനുള്ള ആയുധം, എന്നിങ്ങിനെയുള്ള നിന്െറ വി 
ചാരം ഭൂമം മാത്രമാണെന്നറിഞ്ഞകൊഠാംകയെന്നു സാരം. 

98. വാസാംസിജീ൪ണാനിയഥാ വിഹായനവാനിഗ്ൃഡ്റ്റാതിനരോ്പരാണി 

തഥാശരീരാണി വിഹായജീര്ണാന്യന്യഠനിസംയാതി നവാനി ദേഹീ. 

നരഃടമനുഷ്യന്, ജീര്ണാനിടകീറിപ്പൊട്ിഞ്ഞം, വാസാംസിടവസ്സ്രുങ്ങളെ, വിഹായ-മുപേ 
ക്ഷിച്ചിട്ടു' നവാനിടപുതിയ വമ്്യങ്ങളെ, യഥാടഎപ്രകാരം, ഗൃഹ് ണാതിടസ്വീകരിക്കുന്നു 

വോം തഥാടഅപ്രകാരം, ദേഹീടദേഹത്തില് അഭിമാനിക്കുന്ന ജീവന്, ജീര്ണാനി ശരീരാ 
ണിജീര്ണിച്ച ദേഹങ്ങളെ, വിഹായ പേക്ഷിച്ചിട്ടു, നവാനിടന്തനങ്ങളായ, അന്യാവി 
ശരീരാണി അന്യശരീരങ്ങളെ, സംയാതിടപ്രാപിക്കുന്നു. 

ആത്മാവിന്നു സ്വതേ വികാരങ്ങളൊന്നുമില്ലെത്കിലും ആദ്യം സ്വീകരിച്ച ശരീര 
ത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും മറെറാരു ശരീരത്തെ പരിഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഠം വികാരമു 
ണ്രാകാനുവകാശമുള്ളതുകൊണ്ടു എപ്പോഴും നിവ്വികാരന് എന്നു വരുന്നതെങ്ങിനെ എന്നുള്ള 

സംശയം തീക്ഠാന് പ്രത്യക്ഷമായ ഉദാഹരണം കാണിക്കുന്നു:---ദേഹം ആത്മാവിന്െറ ഉപാ 
ധിമാത്രമാണ്. ഒരു മനുഷ്യനും ആയാളുടെ വസ്ത്രവും എന്നപോലെയുള്ള സംബന്ധമേ 
രണ്ടിന്നും തമ്മിലുള്ളൂ. ഉടുക്കാന് കൊള്ളരുതാതെ ആയാല് ആ മനുഷ്യന് ആ പഴയ വസ്ത്ര 

ങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ച് പുതിയ വസ്ത്രങ്ങളെ ധരിക്കുമ്പോഠം ആയാഠാംകാ ഏതുവിധം യാതൊരു 
മാററവും ഇല്ലെയോ അതുപോലെതന്നെ ജീവന് ജിണ്ണുശരീരങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ച്' പുത്രിയ 

ശരീരങ്ങളെ ധരിക്കുമ്പോഠം നിവ്വികാരനായിത്തന്നെയിരിക്കുന്നു. പഴമയും പുതുമയും വസ്ത്ര 

്ങഠംക്കു മാത്രം എന്നപോലെ ശരീരങ്ങംക്കുമാതൂമേ വികാരങ്ങളുണ്ടാകുന്നു.ടൂ. ഒരുവിധ 
ത്തില് നോക്കുമ്പോഠം അതു സന്നോഷിക്കുത്തക്കതല്ലെയോ. പുവ്ൃത്തിക്കു കൊള്ളരുതാത്ത 

ദേഹംകൊണ്ടെന്തുപയോഗം. അപുള്ണ്ണതയില്നിന്നു പൂള്ണ്ുതയില് എത്തുവാന് സഹായിക്കു 

ന്നതായ ഒരു പുതിയ ശരീരം സിദ്ധിക്കുന്നതു ലാഭവും സന്തോഷാവഹവും അല്ലെയോ. 

പഴയ വസ്ത്രം ഉപേക്ഷിച്ചു കോടിവസ്ത്രം ധരിക്കുന്ന ആഠം സന്തോഷിക്കുന്നതു നിത്യാനുഭവ 
മാകുന്നുവെല്ലൊ. അതിനാല് അമജ്ജ്മുന! ശരീരമാററത്തില് ആത്മാവു മാറിപ്പോകുന്നുവെന്നു 

വിചാരിച്ചു ഖേടിക്കേണ്ട. 

98. നൈനംകഷ്ല്ിന്ദന്തി ശ്സ്താണിനൈനംദഹതി പാവകഃ 

ന ചൈനം ക്ലേടയന്ത്യാപോനശോഷയതിമാരുതഃ. 

ശ്രസ്വാണി-ആയുധങ്ങഠം, ഏനം-ഇവനെ, ന ഛിന്ദന്തിടഛേടിക്കുന്നില്ല, പാവകഃടഅഗി, 
ന ദഹതിചദഹിപ്പിക്കുന്നില്ല. ആപഃടജലം, ന ക്ലേദയന്തിടശിഥിലമാക്കുന്നില്ല. മാരുതഃ- 
വായും ന ശോഷയതിടശോഷിപ്പിക്കുന്നില്ല. 

ഘടത്തിന്നു നാശം സംഭവിക്കുമ്പോഠം അതിലെ ജലത്തില് കാണപ്പെടുന്ന പ്രതി 
ബിംബത്തിന്നെന്നപോലെ അന്തഃകരണപ്രതിബിംബത്തിന്നു നാശം ഭവിക്കുന്നതിനാല് ആ 
ത്മാവിന്നും നാശം ഭവിക്കയില്ലെയോ എന്നു ശങ്മിക്കേണ്ട. ആ ഘടത്തില് കാണുന്ന ആ 
കാശപ്രതിബിംബം കാണപ്പെടുന്നില്ലെന്നു മാത്രമല്ലാതെ ഘടാന്തഗ്ലുതമായ യഥാത്ഥാകാശം 
നശിക്കുന്നില്ലെല്ലൊ. അതുപോലെ സത്യജ്ഞാനാനന്ദസ്വരൂുപനായ ആത്താവിന്നും നാശ 
മില്ലെന്നു സൂക്ഷ്മ പ്യാ കണ്ടുകൊഠംക, എന്നുപദേശിക്കുന്നു. പൃഥിവീവികാരങ്ങളായ യാ 
തൊരായുധങ്ങംക്ടം ആത്മാവിനെ മുറിച്ചുകളയുവാനോ,ം അഗ്നിക്കു ദഹിപ്പിക്കുവാനോ, ജല 
ത്തിന്നു ശിഥിലമാക്കുവാനോ, കാററിന്നു ശോഷിപ്പിക്കുവാനോ കഴികയില്ല. ദേഹത്തെ മാത്ര 
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മല്ലാതെ ആത്മാവിനെ നശിപ്പിക്കുവാന് ഭൂതവികാരങ്ങളായ ശസ്ത്രാദികഠംക്കു കഴികയില്ല. 
ജരാരോഗാദികളായ രഭൌതികങ്ങളോ ദൈവീകങ്ങളോ ആയ ഉപദ്ദവങ്ങാം ദേഹത്തെ മാത്ര 
മല്ലാതെ ഞാനെന്ന ജ്ഞാനത്തിന്നാലംബമായിരിക്കുന്ന ആത്മാവിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. 
ആത്മാവു” ദേഹത്തില്ഡിന്നു ഭിന്നനാണെന്നറിഞ്ഞകൊഠംക. ജരാരോഗനാശാടികഠം നേരി 

ടുമ്പോഠം ബ്രഹ്മജ്ഞാനി നിപ്പികാരനും ബാധയററവനുമായിത്തന്നെയിരിക്കേണം. 
എന്നു സാരം. 

24. അച്ഛോേദ്യോയ മദാഫ്യ്യോയ മക്ല്േല്യോശോഷ്യ ഏവച 

നിത്യഃ സവഗതദഃ സ്ഥാണുരചലോയം സനാതനഃ. 

സനാതനഃ അനാദിയും, നിത്യടനാശരഹിതനും, സവ്യഗത-എങ്ങും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നവ 
നും സ്ഥാണ്ടമടസ്ഥിരനും, അചലഃടഇളക്കമില്ലാത്തവനുമായ, അയംടഇവന്, അച്ചേദ്യമ 
ഛേദിക്കപ്പെടുവാന് കഴിയാത്തവനും, അദാഹ്ൃഭടദഹിപ്പിക്കപ്പെടുവാന് കഴിയാത്തവനും, 
അമ്ലേദ്യടശിഥിലമാക്കപ്പെടവാന് കഴിയാത്തവനും, അശോഷ്യടശോഷിപ്പിക്കപ്പെടുവാന് 
കഴിയാത്തവനുമാകുന്നു, 

ആത്മാവ് ദേഹത്തില്നിന്നു ഭിന്നനാണെന്നു “വാസാംസി ജീണ്ണ്രാനി"” എന്നു മ 
ന്തൂത്തില് സ്തറഷ്യൂമാക്കിയതിനന്െറ ഫലം എന്താണെന്നറപ്പ്രിക്കുന്നു:--അനാദിയായതുകൊണ്ടു 
തന്നെ യാതൊരു കാരണത്തില്നിന്നും ഉത്ഭവിച്ച വസ്തുവല്ല. അതിനാല് എന്നെന്നും ഉള്ള 
വന്. എങ്ങും നിറഞ്ഞ പരിപൂണ്ണൂന്. സ്ഥിരസ്വഭാവന് ആകുന്നു ആത്മാവെന്നു വിദ്വാ 

ന്മാര് അനുഭവിച്ചറിയുന്നതുകൊണ്ടു ഛേടിക്കുവാന് ശസ്ത്രത്ങഠംക്കൊ, ദഹിപ്പ്ിക്കവാന് അ 
ഗ്രിക്കോം, ക്ലേടിപ്പിക്കവാന് ജലത്തിന്നോ, ശോഷിപ്പിക്കുവാ൯ കാററിന്നോ കഴികയില്ലെന്ന 
റിഞ്ഞകൊഠംക. 

25. അവ്യക്തോയ മചിന്ത്യോയ മവികായ്യയോയ മുച്യതേ 

തസ്ത്രാടേവം വിടിത്വൈനം നാനുശോചിതു മഹസി. 

അയം അവ്യകത്ടഇവന് വ്യക്തത്തില്നിന്നു ഭിന്നനും,, അചിന്തയമടചിന്തിക്കപ്പെടുവാന് 
കഴിയാത്തവനും അവികായ്യഃടവികാരപ്പെടുത്താന് കഴിയാത്തവനുമാകുന്നുവെന്നു, ഉപ്പ്യ 
തേടപറയപ്പെടുന്നു, തസ്ക്ാത-അതുകൊണ്ടു, ഏനംടഇവനെ, ഏവം ഇപ്രകാരം, വിടി 

ത്വാടഅറിഞ്ഞിട്ടു, അനുശോചിതും-ടഃഖിപ്പാനായ്കൊണ്ടു, നഅഹസിടനീ അഹനല്ല. 

ഇതിന്നുമുമ്പേ ശ്ത്രാദികരംക്കു ആത്മാവിനെ നശിപ്പിക്കുവാന് കഴികഷില്ലെന്നുറ 
പ്പിച്ചിടുണ്ടു. എന്നാല് സൃമ്ഷ്മശരീത്തെയും കാരണശരീരത്തെയും ശസ്ത്രാദികഠം ഖണ്ഡിക്കാ 
ത്തതുകൊണ്ടു ആ ശരീരദ്വയം ആത്മാവായിരിക്കാം എന്നുള്ള ശങ്ക വന്നേക്കാം എന്നു കാ 

ണുന്ന പരമശുരു ശ്രീകൃഷ്ണുമൂത്തി ആ ശങ്കയെ തീക്വാനുപദേശിക്കുന്നു:--ഞാനെന്നും എ, 
നെറതെന്ദുമുള്ള ഭാവങ്ങളാല് വ്യക്തമാകുന്ന ലിംഗശരീരത്തെയും കാണുന്ന ആത്മാവ് ആ 
ശരീരമല്പാത്തതിനാല് അതില്നിന്നു ഭിന്നനാകുന്നു. കാണുന്നവന് കാണപ്പെടുന്ന വസ്തവല്ല 

എന്നത് സ്തറഷ്മമാണല്ലൊ. ഘടത്തെ കാണുന്ന പുരുഷന് ഘടംതന്നെയെന്നാരെജിലും വി 

ചാരിക്കുമോ, ഒരിക്കലുമില്ല. കഷ്ടം നേരിടുമ്വോഠം അതിന്നു കാരണമായ അദൃഷ്യം--പൂവ്വ 
ജന്മകൃതടരിതം-_ഉണ്ടെന്നൂഹിക്കാന് കഴിയും. അതുപോലെ ശോകം മോഹം മുതലായതി 

ന്നു കാരണം അറിവില്പായയതന്നെയെന്നൂഹിച്ചറിയാം. അതുകൊണ്ടു അജ്ഞാനം ചിന്തക്കു 

വിഷയമാകുന്നു. അജ്ഞാനുംതന്നെയാണ് കാരണശരീരം. എന്െറ സ്വരൂപത്തെ ഞാനറി 
യൂന്തില്ല. അതിനാല് ഞാന് അജ്ഞനാണ് എന്നിങ്ങിനെ അജ്ഞാനത്തെയും ആര് അറിയു 
"ന്നുവോ ആ ആത്മാവ് ചിന്തക്കു വിഷയമല്ല. അതിനാല് അചിന്ത്യനുമാകുന്നു. അവയവ 
ഹീനനാകയാല് ആത്മാവിന്നു ഒരു വിധത്തിലും വികാരവുമില്പ. ഇത്ങിനെയിരിക്കുന്ന ആ 
ത്മാവുതന്നെ നീയെന്നറിയേണം. അങ്ങിനെ ആത്മസ്വരൂപത്തെ അറിഞ്ഞിട്ടു ഞാനി 
വരെ കൊല്ലുന്നവന്, ഇവര് എന്നാല് കൊല്പപ്പെടുന്നവര് എന്നു വിചാരത്താല് നേരിട്ടിരി 
ക്കുന്ന ഒുഃഖത്തെക്കുടക്കുവാന് നീ യോഗ്യനാകുന്നു. ആത്മസ്വരൂപത്തെ അറിഞ്ഞവന്നു മാ 
ത്രമേ സവ്വടഃഖങ്ങളില്നിന്നും മോചനമുണ്ടാകയുള്ളവെന്നുറപ്പിച്ചു. 
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968. അഥചൈനം നിത്യജാതം നിത്യം വാ മന്യസേ മൃതം 

തഥാപിത്വം മഹാബാഹോ! നൈനം ശോചിതു മഹസി. 

അഥടഒരുപക്ഷേ, എനം-ഇവനെ_ആത്മാവിനെ. നിത്യജാതംടനിയതമായ ജന്മമുള്ളവനും 
നിത്യംവാമൃതംടനിയതമായ മരണമുള്ളവനുമായിട്ടു, മന്യസേചടവിചാരിക്കയും ചെയ്യുന്നു 
നീയെങ്കില്, തഥാപിടഅങ്ങിനെയായാലും, മഹാബാഹോടഹേ ഉത്തമലക്ഷണയുക്ത! ഏ 

നുംടഇവനെകറിച്ച്. ശോചിതുംട൭ഖിപ്പാനായ്ക്ൊണ്ടും ന അഹസിടനീയഫനനല്ല. 

സംസാരഭൂമത്തെ നിശ്ശേഷം നശിപ്പിക്കുവാൻ സമത്ഥമായ ആത്മസ്വരുപസത്യ 
സ്ഥിതിയെ ഭഗവാന് മുകളില് വിവരിച്ചവിധത്തില് അജ്ജുന്നന്നുപദേശിച്ചു. ഈ യഥാത്ഥ 
ഇഞാനം ആത്മപ്രസാദംകൊണ്ടല്ലാതെ ഒരുവന്നുണ്ടാകയില്ല. അജജ്ജുനന്നു ആ ആത്മച്ച 
സാദം ഉടിച്ചിട്ടില്ല എന്നുകണ്ട ഭഗവാന് മറെറാരു വിധത്തില് അജ്ജുനനെറ ടുഃഖത്തെത്തീ 
ക്ദവാന് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടു അരുളിച്ചെയ്യുന്നു:-_-ഹേ മഹാബാഹോ! ഒരുപക്ഷേ ഈ ആ 
ത്മാവു” ദേഹം ഉണ്ടാകുമ്പോജെല്ലാം ജനിക്കുകയും ദേഹം നശിക്കുമ്പോഠം നശിക്കുകയും 
ചെയ്യുന്നുവെന്നാണ്” നിണ്െറ വിചാരമെങ്കില് ആ പക്ഷത്തിലും ആത്മാവിനെകറിച്ചു ഇവ 
രെ_ധാത്തരാഷ്ഠാദികളെ_വധിക്കുവാന് നമ്മഠം അഹന്മാരല്പ എന്നിങ്ങിനെ നീ മുന്പേ പറ 
ഞ്ഞവികത്തില് ദുഃഖിപ്പാന് അവകാശമില്ല. 

911. ജാതസ്യ ഹിധ്യുവോമൃത്യൂര്ധ്രുവം ജന്മമൃതസൃച 
തസ്ത്രാദപരിഹായ്യേ/ ത്ഥ നത്വംശോചിതു മഹസി. 

ഹിടയാതൊന്നുഹേതുവായിട്ടു, ജാതസ്യടജനിച്ചവന്ന്; മൃത്യടമരണംയയ്രരവംടനിശ്ചയം, മൃത 
സൃടമരിച്ചവന്ന്', ജന്മചധ്രുവം-ജനനവും നിശ്ചയം, അയംടഇത് ൭ അപരിഹാട്ടുടപരിഹ 
രിപ്പാന് കഴികയില്ല, തസ്താദ് അതുകൊണ്ടു, അപരിഹായ്യേ അത്ഥേടപരിഹരിപ്പാന് സാ 

ധിക്കാത്തതായ കായ്യുത്തില്,, ശോചിതുംട൭ഖിപ്പാന്, ന അഹസിംനീ അഹനല്ല. 

മേല്പറഞ്ഞ പക്ഷത്തില് ഒുഃഖത്തിന്നു കാരണമില്ലെന്നുറപ്പിക്കുന്നു:-__ജനിച്ചവന്നു 
മരണവും മരിച്ചവന്നു പിന്നെ ജനനവും നിശ്ചയമാണെല്ലൊ. രാത്രിയും പകലുമെന്ന 

പോലെ തുടച്ചയായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ നിയമത്തെത്തടുക്കുവാന് ആക്കം സാധിക്ക 
യുമില്ലെന്നിരിക്കേ ഈ കാഷ്യ്രത്തില് നീയെന്തിനായിട്ടു ഖേദിക്കുന്നു. 

28. അലവ്യക്താ ദീനിഭതാനി വൃക്തമദ്ധ്യാനി ഭാരത! 

അവ്യക്തനിധനാന്ന്യേവ തത്രകാപരിദേവനാ. 

അവ്യക്താദീനിട അവ്യ ്യക്തത്തില്നിന്നു ആദിയോടുകൂടിയവ, ഭൂതാനി ഭതങ്ങഠം:__ശരീര 

ഞ്ങഠം, വ്യക്തമദ്ധ്യാനിടമദധ്യത്തില് വ്യക്തങ്ങഠം, അവ്യക്തനിധനാനി ഏവടഅവ്ൃയക്തത്തി 
ല് ലയത്തോടുകൂടിയവതന്നെ, ഭാരത്!ടഹേ ബുദ്ധിയില് രമിക്കുന്ന അജജുന, തതരകാപരി 
ദേവനാടഅതില് എന്തിനാണ് ടുഃഖം. 

ഭീഷ്ടാടിശബ്ദങ്ങഠംകൊണ്ടു പറയപ്പെടുന്ന ദേഹങ്ങഠം മായാകായ്യമാകയാല് അ 
സത്താകയാല് ഇവര് എന്െറ സംബന്ധികളെന്ന വിചാരത്താല് ഒരുകാലത്തിലും ഭു9ഖിക്കു 
ന്നതു യോഗ്യമല്ലെന്നുപദേശിക്കുന്നു. നാമരൂപഗുണാദികളാല് വ്ൃക്തമല്ലാതിരിക്കുന്ന മായ 
യില്നിന്നു ഭൂതങ്ങളുണ്ടാകുന്നു. മദ്ധ്യത്തില് അവക്കു സ്വരുപമുണ്ടെന്നു തോന്നും. അവസാന 

ത്തില് മായയില്ത്തന്നെ ലയിക്കയും ചെയ്യുന്നു. ഇതു സ്വഫ്ലമെന്നപോലെ മിത്ഥ്യയാണെ 
ന്നറിയാവുന്ന പുരുഷന്നു ടുഃഖത്തിന്നെന്താണവകാശം. മായക്കും തജ്ജന്യമായ സവ്വത്തിന്നും 

അധിഷ്ണാനമായ വസ്തുവിനെ അറിയാത്തതുകൊണ്ടു" മാത്രമാണു". ഈ ഭൂമം. അധിഷ്ണാനും അ 
ദിയപ്പെടമ്പോഠം ഭൂമവും നശിക്കുമെന്നു സാരം. 

89. ആശ്ചയ്യവത് പശ്യതി കശ്'ചിദേനം ആശ്ചയ്യുവദ്പദതിതഥൈവചാസ്തഃ 
ആശ്ചയ്യവച്ചൈയൈനമന്യഭശൃണോതി ശ്രുത്വാപ്യേനം വേദനചൈവകശ് ചിത്. 

കശ്ചിത്ംഒരുവന്,ഏനം-ഇവനെ_ആത്മാവിനെ,ആശ്ചദ്യവത് ചടആശ്ചയ്യുമെന്നപോലെം 
പശ്യതിടകാണുന്നു. (്രാണ്മാനാഗ്രഹിക്കുന്നു) അന്യഃടമറെറാരുവന്. ആശ്ചഷ്യവത് ചം-ആശ്ച 
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യ്യും എന്നപോലെ, ശൃണോതിടകേഠക്കുന്നു, തഥാ ഏവചടഅപ്രകാരംതന്നെ, അസ്യ 
വേറൊരുവന്, ആശ്ചയഷ്യവത് --ആശ്ചയ്യുമെന്നപോലെ, വടതി പറയുന്നു, ശ്രുത്വാ അപിട 
കേട്ടിരുന്നാലും., ഏനം ഇവനെ, കശ്ചിത് ഒരുവന്, ന വേദചടഅറിയുന്നതുമില്ല. 

അനേകം പേര് ആത്മതത്വത്തെ കോംക്കുന്നു. മനനുവുംചെയ്യുന്നു. എന്നാലും ശരി 
യായ ജ്ഞാനം ഒരാഠാംക്കും ഉണ്ടായതായിട്ടു കാണാത്തതിനെന്തുകാരണം. എന്നാല് ഇരശ്വര 
നായ എനെറയും ശ്രുതികളുടെയും ആചായ്യുന്െറയും അനുഗ്രഹമില്ലാതെ ആത്മജ്ഞാനം 

ുണ്ടാകയില്ലെന്നു സൂചിപ്പിച്ചുംകൊണ്ടു അറിവാനും കേഠംപ്പാനും പറവാനും ആഗ്രഹവും 
അഹതയും തികഞ്ഞവര്തന്നെ ഭുര്ല്പഭമാണെന്നു ഭഗവാ൯ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു:--അനേകം 

കോടി മനുഷ്യരില് ഏതോ ഒരുവന് എന്െറ പ്രസാടത്തിന്നു പാത്രിഭതനാകുമ്പോഠം ആ 
ത്മാവിന്നെ സാക്ഷാത്തായറിവാന് ആഗ്രഹിക്കും. ആവിധം ആഗ്രഹിക്കുന്നവന് ആശ്ചയ്യുട 
തന്. ഒുര്ല്പഭം എന്നു സാരം. അതുപോലെ വൈരാഗ്യാദി സാധനുപൃത്തിയോടുകൂടെ ആത്മ 
സ്വരൂപത്തെ കേഠപ്പാനാഗഹിക്കുന്നവനും അതി ടര്ല്പഭം. അതേവിധംതന്നെ ആത്മാവി 
നെകറിച്ചു പറവാന് യോഗ്യതയുള്ള ആചായ്യനും ഏത്രയോ ഭുര്ല്പഭം. ആകയാല്: ഇക്കാണ 
പ്പെടുന്ന ലോകവും ഞാനും സവ്വവും ബ്രഹ്മം മാത്രമാകുന്നു. അന്യമായിട്ടൊന്നുമില്ലെന്നുള്ള 
ദൃഡബോധം സിദ്ധിച്ചവന് പരമുര്ല്പഭം. 

30. ദേഹീനിത്ൃമവദ്ധ്യോയം ദേഹേസവസ്യഭാരത! 

തസ്മരാല് സവാണിഭൂതാനി നത്വം ശോചിതുമഹസി. 

ദേഹീ;അയംടദേഹവാനായ ഇവന്, ഭാരത! ആത്മജ്ഞാനമുള്ള അമജ്ന്പ, ദേഹേടദേഹ 
ത്തില്, അവദ്ധ്യഃടവധിക്കപ്പെടുവാന് കഴിഷുന്നവനല്ല, തസ്മാല്- അതുകൊണ്ടു, സവ്യാണി 

ഭൂതാനിടഘല്ലാ ദേഹങ്ങളെകറിച്ചും ശോചിതുംടവ്യസന്മിപ്പാന്, ത്വംടനീ, ൯ അഹസിട 
അഹനല്ല. 

*4അവ്ൃക്താദീനി"” എന്ന പട്യത്താല് ഭീഷ്ാദി ശബ്ദുവാച്യാത്ഥമായ ദേഹത്തെ 
കുറിച്ച ൭8ഖിപ്പാനവകാശമില്ലെന്നുപദേശിച്ച ശേഷം ലക്ഷ്യാത്ഥമായ ആത്മാവിനെ കുറി 
ച്ചും ഭ2ഖിപ്പാനവകാശമില്ലെന്നിതുവരെ പറഞ്ഞ സംഗതിയെ ഉപസംഹരിക്കുന്നു: 

അല്ലെയോ ബുദ്ധിശാലിയായ അജജ്ുന! ദേഹത്തില് ബന്ധപ്പെടാതെ ജ്ഞാനസ്വരുപനാ 
യി വിളങ്ങുന്ന ഈ ആത്മാവ്” ദേഹം വധിക്കപ്പെട്ടാലും വധ്യനല്ല. അതുകൊണ്ടു ഭീഷ്ടാടി 
കളായ യാതൊരുത്തരെ കുറിച്ചും ഭജഖിപ്പാ൯നവകാശമില്ല. 

81. സ്വധമ്മമപിചാവേക്ഷ്യ നവികമ്പിതുമഹസി 

ധമ്മ്യാഭ്ധിയുഭ്ധാഃ ര്യ യോന്റ്യല് ക്ഷത്രിയസു നവിട്ലതേ. 

സ്വധമ്മംവിഹിതമായ ധമ്മമാണ്'ം ക്ഷതിയസ്യടക്ഷത്രിയന്നു എന്ന്, അവേക്ഷ്യ-ആലോ 
ചിച്ചിട്ടും വികമ്പിതും-ചലിപ്പാന്, ൩ അഹസ്സി-നീ അഹനല്ല, ധമ്മ്യാത് ടധമ്മത്തില്നിന്നു 
തെറഠറാതിരിക്കുന്ന, യുദ്ധാത് ടയുദ്ധത്തെക്കാഠം, ശ്രേയടശ്രേയസ്സാധനം, ക്ഷതിയസ്യടക്ഷ 
ത്രിയന്നു", ന വിദ്യതെ.-ഇല്പ. 

ഇവിടെ പ്രകൃതത്തിന്നു അല്ലം മാററമുണ്ടെന്നറിയേണം:--ആത്മാവ്" നാശരഹി 
തനും അസംഗനുമാണെന്നനുഭവിച്ചറിഞ്ഞവന്ന്” പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടതായ കമ്മം ഒന്നുമില്ല. 
അജജ്കുനന് ആ നിലയില് എത്തീട്ടില്ലെന്നറിഞ്ഞ ഭഗവാന് അന്തഃകരണശുദ്ധിക്കായി സ്വ 
ധമ്മം അനുഷ്ലിക്കേണ്ടതാണെന്നുപദേശിക്കുന്നു:---ഹേ അജ്ജ്ു൯! പ്രജാപരിപാലനും ചെ 
സ്രാന് അഹനായ ക്ഷത്രിയന്നു യുദ്ധം സ്വധമ്മമാണെന്നു നീ ധരിക്കേണം. ധമ്മ്യമായ ആയ്യ 
ദ്ധത്തില്ന്ദിന്നു പിന്മാവന്നതുചിതമല്പ. യാഗത്തില് പശ്ചാലംഭനം ഹിംസജല്ല. അതു 
പോലെ ക്ഷത്രിയന്ന്' പ്രജാസംരക്ഷണത്തിന്നായി ചെയ്യുന്ന യുദ്ധത്തില് ശോകമോഹാദി 
കഠം ഉണ്ടാകുവാന് പാടില്ല. യുദ്ധത്തില് വേണ്ടിവരുന്ന ഹിംസ, ഹിംസയല്ലെന്നു സാരം. 

അതുകൊണ്ടു ക്ഷത്ിയന്നു യുദ്ധത്തെക്കാഠം ശ്രേഷ്ലമായ ശ്രേയസ്സാധനും മറെറാന്നുമില്ലെന്നു 

ധരിക്കേണ്ടതാണ്. ബുദ്ധം നിമിത്തം സിദ്ധിക്കുന്ന ധനുംകൊണ്ടു യാഗം ദാനം വ്ൃതാനുഷ്യാ 

നം എന്നിവ ചെയ്യാം. അതിനാല് ചിത്തശുദ്ധിഷം തന്നിമിത്തം ആത്മജ്ഞാനവും തദ്വാ 
രാ മോക്ഷവും സാധിക്കാം, അതിനാല് പരമ്പരയാഴുദ്ധം ക്ഷത്രിയന്നു ജ്ഞാനസാധനം 

എന്നു സാരം, 
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92. യദ്ദ്ഛയാ ചോപപന്നം സ്വഗ്ലവാരമപാവൃതം 

സുഖിനഃ ക്ഷത്രിയഃ പാത്ഥലഭന്തേയുദ്ധമിദ്ദ,, ശം. 

പാത്ഥ।ടഹേ കുന്തീപൃത്ര! യദൃച്ഛയാ ഏവടംപണിപ്പെടാതെതന്നെ, ഉപപന്നംടവന്നുചേ 
ന്നതും, അപാപ്പതംടതുറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന, സ്വഗ്ലൂദ്വാരംടസ്വശ്ലുവാതിലുമായ, ഇജദ്ദശം 
യുദ്ധംഈ മാതിരി യുദ്ധം, സുഖിനഃ--സുഖാത്ഥികളായ, ക്ഷത്രിയാഃ-ക്ഷതിയന്മാ൪ം, ലഭ 
ന്തെടപ്രാപിക്കുന്നു. 

യുദ്ധത്തില് ജയം ശ്രേയസ്സിന്നു കാരണം. മരിച്ചാലോ എന്തു ഫലം? എന്ന 
ശമ്കക്കു സമാധാന൯ം:---അല്ലെയോ അജജുന! സ്വയമേവ വന്നു ചേന്തും സ്വശ്ശത്തിലേക്കു 

കടക്കാനുള്ള മാഗ്ലുവുമായ ഈ മാതിരി യുദ്ധം പുണ്യവാന്മാരായ ക്ഷത്രിയന്മാക്കു മാതമേ കി 

ട്ടുകയുള്ളൂ. യുദ്ധത്തില് മരിച്ചവന്നു സ്വഗ്ഗലോകം കിട്ടും എന്ന സ്തൂതിയുള്ളതിനാല് മരിച്ചാ 

ലും ജയിച്ചാലും ലാഭംതന്നെ. അതുകൊണ്ടു പിന്മാറാന് പാടില്ല... എന്നു സാരം. യാഗാഴി 
കമ്മാനുഷ്ലാനുപ്രയാസംകൂടാതെതന്നെ സ്വശ്ലൂപ്രാഫ്പ്രിഫലം ലഭിക്കുമെന്നു സാരം. 

88. അഥചേത്ത്വമിമംധമ്മ്യം സംഗ്രാമം നകരിഷ്യസി 

തതുഃസ്വധമ്മം കിത്തിംച ഹിത്വാ പാപമവാ്റ് പ്യസി, 

അഥം-അനന്തരം, ത്വം-നീ, ധമ്മ്യംടധമ്മത്തില്നിന്നു വിടാതിരിക്കുന്നം ക്രമം സംഗ്രാമം-ഈ 
യുദ്ധത്തെ, ന കരിഷ്യസിചേത് ടചെയ്യുന്നില്ലെതില്, തത്ഃടഅതുനിമിത്തം, കീത്തിംയശ 
സ്സ്രിന്േയും സ്വധമ്മം ചടസ്വധമ്മത്തേയും, ഹിത്വാടവെടിഞ്ഞിട്ടു, പാപംടപാപത്തെ, അ. 
വാഡ ചസിടപ്രാപിക്കും. 

മോക്ഷത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരുവനും, മോക്ഷസാധനമായ സ്വധമ്മത്തെ 
നടത്തുന്നതില് മനസ്സിരുത്തേണം. അങ്ങിനെ ചെയ്യാതിരുന്നാല് അപകീത്തി പാപം മുത 

ലായ ദോഷങ്ങഠം വന്നുചേരും എന്നു ധരിപ്പിച്ചു" അജ്ജുനനെ സ്വധമ്മത്തില് ഏപ്പെട 

ത്തുവാന് ഇതുമുതല് 2 ദ്ര്ലരോകംകൊണ്ടു ഭഗവാന് ഉപദേശിക്കുന്നു:-_അല്പയോ അജജ്ുന! യു 

ഭ്ധത്തിന്നൊരുങ്ങി രംഗത്തില് പ്രവേശിച്ചതിന്നുശേഷം വിധിയനുസരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ യു 

ദ്ധം നീ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കില് പരമേശ്വരനോടുകൂടെ യുദ്ധം ചെയ്തു സന്തോഷിപ്പിച്ചു പാശുപ 
താസ്ത്രം വാങ്ങിയ ധമ്മവീരന് അജ്ജുനന് എന്നിങ്ങിനെ ലോകത്തില് പേരെടുത്ത ന്ദിന്നെ 
അകീത്തിയും സ്വധമ്മം നടത്താത്തതുകൊണ്ടു വേടത്തെത്തന്നെ നിന്ദിച്ചതായ പാപവും 

ബാധിക്കും. സന്്യാസഫലമല്ല ഇതില്നിന്നുണ്ടാകുകയെന്നു നീ ധരിക്കേണം. 

84. അകീത്തിം ചാപിഭതാനി കഥയിഷ്യയന്തിത്വവ്യേയാം 

സംഭാവിതസ്യ ചാകിത്തിമ്മരണാദതിരിച്ുതേ. 

ഭൂതാനി ജനങ്ങഠം, തേം-നിന്െറ, അവ്യയാംടനുശിക്കാത്തതായ, അകീത്തിംഅപകീത്തി 
യെ. കഥയിഷ്യന്തിടപറയും, സംഭാവിതസ്യ--ബഹുമാനിക്കപ്പെട്ടവന്ന്'; അകിത്തിഃടഷ്ണി 
ത്തി, മരണാത് ടമരണത്തെക്കാഠം, അതിരിച്യതെ-അധികടഃഖഹേതുവാകുന്നു. 

തത്രമാത്രമല്ല; ഇതിലും അധികമായ ഒരു കഷ്ടാവസ്ഥയുണ്ടെന്നുകൂടെ നീ മനസ്സി 

ലാക്കേണം. അരെന്നെന്നാത്:-__ജനങ്ങഠം ഇഹത്തിലും പരത്തിലുമുള്ള എല്ലാവരും ചിര 

കാലം നിലനില്ല്യന്നതായ നിന്െറ ദുഷ്ീത്തിയെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പാപിഷ്ണന് 
അജ്ജുനന്. സ്വധമ്മത്തെ വെടിഞ്ഞവന് എന്നിങ്ങിനെ പറയും. ഇതുവരെ നീ ലോക 

ത്തില് ഉള്ളവരാല് ബുഹുമാനിക്കപ്പെട്ടവന്. ഇനിമേല് നിന്ദിക്കപ്പെടന്നവന് എന്നുവരു 
ന്നത് മരണത്തെക്കാഠം ഖേഴിക്കത്തക്കതായ അവസ്ഥയജല്ലെയോു മരണടഭുഖം തല്കാലം 

മാത്രമുള്ളത്. ഇതാകട്ടെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും കേട്ട ദുഭഖിക്കേണ്ടതായിവരും. മരണാ 

നന്തരം നരകപാതവും ഫലം. ഈ ലോകവും പരലോകവും ഒരുപോലെ നുഷ്ടമായിവരും. 

ഇതു നീ ഓക്കണ്ടേതാണ്.. & 

35. ഭയാദ്രണാദുപരതം മ.സ്യന്തേത്വാം മഹാരഥാഃ 

യേഷാംചത്വം ബഹുമതോ ഭത്വായാസൃയസിലാഘവം 

മഹാരഥാഃമഹാരഥന്മാര്, ത്വാം-നിന്നെ, ഭയാല്ടഭയംനിമിത്തം രണാത് ടയുദ്ധത്തില് 
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നിന്നു, ഉപരതംടഉപരമിച്ചവനെന്ന്ം മംസ്യന്തേടവിചാരിക്കും, യേഷാംടയാതൊരുത്തക്ക, 
ത്വംനീ, ബഹുമതഃ ഭൂത്വാടസമ്മതനായി ഭവിച്ചിട്ടു, ലാഘവംടലഘുതയെ, യാസ്ൃയസിടപ്പാ 
പിക്കും. 

അകീത്തിമാത്രമല്പ രണശ്തൂരന്മാര് നിന്നെ നിസ്സാരനാണെന്നും പറയും എന്നു കാ 
ണിക്കുന്നു:-_ടയകൊണ്ടാണ്' നീ യുദ്ധംചെയ്യാതെ മടങ്ങിയതെന്നാരും വിചാരിക്കയില്ല. 
ബാഫ്ല്ലരീകന് ഭഗദത്തന് മുതലായ മഹാരഥന്മാര് ഭയംനിമിത്തമാണ്' അജ്ജുനന് യുദ്ധംചെ 
യ്യാതെ മടങ്ങിപോയതെന്നു വിചാരിക്കും. ഇതിന്നുമുന്വേ അവരെല്ലാവരും നിന്നെ ബഹു 

മാനിച്ചിരുന്നു. ഇനിമേല് നിന്നെ നിസ്സാരനായിട്ടു കരുതും. അകിത്തി എന്നതു നേരിട്ടു 
പറയുന്ന ഒന്നുല്ല. അവമാനിക്കുകയെന്നതു നേരിട്ടു കാട്ടുന്ന തിരസ്ലാരമാകുന്നു. ഇതാണ് 
അകിത്തിക്കും അവമാനത്തിന്നും വ, ൃയത്യാസം. 

906. അവാച്യവാദാംശ്ചബഹുന് വദിഷ്യന്തിതവാഹിതാ: 

നിന്ദന്തസ്തവസാമത്ഥ്യം തതോടുഭഖതരംനുകിം 

അഹിതാഃ-ശത്രക്കഠം, തവസാമത്ഥ്യംടനിന്െറ പരാക്രമത്തെം നിന്ദന്തചനിന്ദിക്കുന്നവരാ 

യിട്ടു, അവാച്യവാദാന്ടപറവാന് പാടില്ലാത്ത വാക്കുകളെ, ബഹുൂന്-അനേകങ്ങളായിട്ടും 
വദിഷ്യന്തിടപറയും, തതഃംഅതിന്മീതെ, ഒഃഖതരംകിംനു-അതിടുമഖം എന്താകുന്നു. 

വിദ്യാ, കലശുദ്ധി, സെരശില്യം, ധമ്മകമ്മം എന്നിവകൊണ്ടു ലോകത്തില് പേരു 
കേട്ട ഒരുവന്നു അകീത്തി ടു%ഖാവഹം, അതിനെക്കാഠം ദുഖം അവമാനം, അതിനെക്കാഠം ൭ 
ഖം പ്രത്യക്ഷഭൂഷണം എന്നു കാണിക്കുന്നു:-_ടു്യയോധനന് കണ്ണന് വികഷ്സ്ററന് മുതലായ നി 
നെറ ശത്രുക്കഠം യൃദ്ധഭൂമിയില് പ്രകടമാകാതിരുന്ന നിന്െറ പരാക്രമത്തെക്കുറിച്ചു വിന്മിക്കു 
മെന്നുമാതൃമല്ല ധിക്കാരവാക്കുകളെയും കണക്കില്ലാതെ പറയും. ഇതിന്മിതെ ൭8ഖമെന്താ 

അുള്തുത്. 

81 ഹതോ വാ പ്രാപ്പ്ച്യസിസ്വഗ്ഗം ജിത്വാവാഭോകഷ്യസേമഹീം 

തസ്മാടുത്തിഷ്ണ കൌന്തേയ യുദ്ധായ കൃതനിശ്ചയഃ. 

ഹതഃ വാടഹനിക്കപ്പെട്ടുവെത്കില്, സ്വഗ്ഗം പ്രാപ്യ ച്ൃസിടനി സ്വശ്ലത്തെ പ്രാപിക്കും. ജിത്വാ 
വാടടജയിച്ചുവെങ്കില്, മഹീംടഭമിയെ, ഭോക്ഷ്യസെട അനുഭവിക്കും, തസ്കാല്ംഅതുകൊണ്ടു, 
യുദ്ധായംയുദ്ധത്തിന്നാഴ്ക്ൊണ്ടു, കൃതനിശ്ചയഃടമറച്ചവനായിട്ടു, കൌന്തേയടകുന്തീപുത്രം 
ഉത്തിഷ്ഠടഒരുങ്ങിയാലും. 

യുദ്ധംചെയ്താല് ഭീഷ്ടദ്രോണാദിഗുരുഭൂതന്മാരെ വധിച്ചവന് എന്ന്" ശിഷ്ടന്മാര് നി 
ന്ദിക്കും. യുദ്ധം ചെയ്യാതിരുന്നാല് ശത്രുക്കഠം നിന്ദിക്കും. രണ്ടുവിധത്തിലും നിന്ദതന്നെ പയ്യ 

വസാനുഫലം എന്നാണെങ്കില് ആ ശങ്ക ശരിയല്ല:---എന്തുകൊണ്ടെന്നാല്:--യുദ്ധം സ്വ 

ധമ്മമാകയാല് യാഗത്തില് പശ്വാലംഭനം എന്നപോലെ ഹിംസാദോഷം പറവകയില്ല. 
ശത്രക്കഠംക്കു ന്ിന്മിപ്പാന് കാരണവുമില്ലാതാകും. തോററാലും ജയിച്ചാലും സല്ഫലപ്രാഫ്ടി 
യുമുണ്ടു എന്നു കാണിക്കുന്നു:__ഹേ അജ്ജുന। യുദ്ധത്തില് കണ്ണ്ഠാദികഠം നിന്നെ വധിച്ചുവെ 

മില് നിന്െറ. വാസസ്ഥാനം സ്വഗ്ലം. നീ ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചുവെങ്കില് ഭൂമിലാഭം ഫലം. 

രണ്ടവിധത്തിലും ഗുണമാകയാല് യുദ്ധംചെയ്താന് സന്നദ്ധനാകുക. എന്നിങ്ങിനെ സ്വധമ്മം 
നടത്താന് അജജുനനെ ഭഗവാന് ഉത്സാഹപ്പെടത്തി. 

അനന്തര ദ്ര്രോകംമുതല്ക്കു പ്രകരണം ഒന്നു മാറന്നു: ജയിച്ചാല് ഭൂമിലാഭം. ഹവി 

ക്കപ്പെട്ടാല് സ്വഗ്ലപ്രാപ്തി. ഇതു രണ്ടും ശ്രേയസ്സല്പ. വിഷയസുഖപ്രാഫ്മിസാധനം എന്നുമാ 
ത്രം. അതു ഇവ്രിയാധീനന്മാക്കചിതം. ജന്മാദിഴഃഖത്തില്നിന്നു മുക്തമാക്കാന് മതിയായ 
സാധനമല്ലായ്കയാല് യുദ്ധത്തെക്കാഠം മ്രേയസ്സ്രാധനം ക്ഷത്രിയന്നു വേറെയില്ലെന്നു മുമ്പേ 

ഭഗവാനരുളിച്ചെയ്തുത്' എങ്ങിനെ യുക്തമാകും. എന്ന ശങ്ധതീക്കാന് പറയുവാന് ഭാവിക്കുന്നു; 
കത്താവിന്െറ ഭാവനാഭേടം നിമിത്തം കമ്മഫലത്തിന്നും ഭേദം വരും. ജ്യോതിഷ്ടോമാദി ക 
മ്മഫലം കാംക്ഷിച്പുചെയ്താല് സ്വഗ്ലം ഫലം. ഫലകാഷക്ഷകൂടാതെ ചെയ്താല് ചിത്തശുദ്ധി 
ഫലം. യുദ്ധവും പ്രജാപാലനവും ഫലകാംക്ഷകൂടാതെ ചെയ്താല് ചിത്തശുദ്ധിരൂപമായ ഫ 
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ലവും തദ്വാരാ ജ്ഞാനവും തന്നിമിത്തം മോക്ഷവും സിദ്ധിക്കും. പരമ്പരയാ യുദ്ധം ശ്രേയ 
സ്റ്രാധനം എന്നുപദേശിക്കുന്നു:__ 

98. സുഖഭുഃഖേസമേകൃത്വാ ലാഭാലാഭൌ ജയാജയെന 

തതോയുഭ്ധായ യുജ്യസ്വനൈവം പാപമവാപ്ലുപ്യസി. 

ലാഭാലാഭൌം-ലാഭത്തെയും അലാഭത്തെയും, ജയാജയെ-ജയത്തെയും പരാജയത്തെയും, 
സുഖട2ഖേടസുഖത്തെയും ഒഭഖത്തെയും, സമേകൃത്വാടസമങ്ങളായി കരുതീട്ടു, തതഃ--അന 
ന്തരം യുദ്ധായടയുദ്ധത്തിനായ്ക്യൊണ്ടു, യുജ്യസ്വടശ്രമിച്ചാലും, ഏവംടഇപ്രകാരമായാതിം, 
പാപംപാപത്തെ, ന അവാപ്പുൃസിടനീ പ്രാപിക്കയില്ല. 

ശ്രേയസ്സിനെ കാംക്ഷിക്കുന്നു നീയെമമില് ഫലത്തില് സമല്ലംകൂടാതെ യുദ്ധംചെയ്തു 
കൊഠാംകയെന്നുപദേശിക്കുന്നു:-_ലാഭം അലാരം:-- രാജ്യപ്രാഫ്ി, അപ്രാഫ്പരി: അതിന്നു കാര 
ണമായ ജയം അപജയം അതില്നിന്നുത്ഭവിക്കുന്ന സുഖം ദുഃഖം എന്നീ ദ്വന്പങ്ങളില് സ 
ത്തോഷം സന്താപം എന്ന വികാരങ്ങം മനസ്സില് ഉണ്ടാകാതെ സമനിലയില് മനസ്സിനെ 
നിത്തേണം. ഇരശ്വരനായ എന്െറ വചനമാണ് വേദം. എന്നില് ഭക്തിയുണ്ടെമ്കില് വേദം 
വിഷിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്യത്തില് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ക്ഷതരിയന്നു യുദ്ധം വേദം 
വിധിച്ചിരിക്കുന്നു. സ്വധമ്മമായതിനാല് ഇരശ്വരാപ്പ്യണബുദ്ധിയോടുകൂടെ യുദ്ധത്തിന്നായൊ 
രുങ്ങിക്കൊഠംക. അങ്ങിനെ ചെയ്താല് ഗുരുഭൂതന്മാരെയും മറവം വധിക്കുന്നതുകൊണ്ടുളള പാ 

പം നിന്നെ ബാധിക്കുകയില്ല. ം 

89. ഏഷാത്്ശ്ഭിഹിതാസാംഖ്ലേ ബുദ്ധിയ്യയോഹേതവിമാംശൃണ 

ബുദ്ധ്യായയക്തോയയാപാത്ഥ। കമ്മബന്ധം പ്രഹാസൃസി. 

സാംഖ്യേടപരബ്രദ്മത്തില്, തേടനിന്നോടു, ഏഷാബുദ്ധിഃടഈ ജ്ഞാനം, അഭിഹിതാടപറ 
യപ്പെട്ടു, യോഗേ തും-കമ്മയോഗത്തിലാകട്ടെ, ഇമാം ബുദ്ധിം-ഈ ജ്ഞാനത്തെ. ശരണും 
കേട്ടുകൊംക. പാത്ഥ--ഹേ പൃഥാപൃത!, യയാ ബുദ്ധ്യായുക്തഃ-യാതൊരു ബുദ്ധിയോടുകൂടി 

യവനായിട്ടു, കമ്മബന്ധംടകമ്മബന്ധത്തെ, പ്രഹാസ്യസിംനീയുപേക്ഷിക്കും. 

*4നജായത്രേരിയതേവാ” ഇത്യാദി വാക്യങ്ങളെക്കൊണ്ടു ബ്രഹ്മജ്ഞാനിക്കു യാതൊ 

ന്നും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ലെന്നും, ഇപ്പോഠം സ്വധമ്മമായ യുദ്ധം ചെയ്യുകയെന്നും അരുളി 
ച്ചെയ്യുന്നു. അന്യോന്യം ചേച്ചയില്ലാത്ത വിധത്തില് പറയുന്നതെന്താണെന്നു ശമിക്കേണ്ട. 
ബ്രഹ്മത്തെ അറിഞ്ഞവന്നു ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടൊന്നുമില്പ എന്നതു സത്യം. അറിവാന് ആഗ 
ഹിക്കുന്നവന് അന്ത്മകരണശുദ്ധിക്കായ്ക്ൊണ്ടു കമ്മം ചെയ്തുതന്നെ വേണം. അതെങ്ങിനെ 
ചെയ്യുണം എന്ന്” പറയാം. നീ ബ്രഹ്മത്തെയറിഞ്ഞവനല്ല. മുന്വേ പറഞ്ഞത്” അറി 
ഞ്ഞവനെ മഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ്.” അവന്നു കമ്മസന്യാസം യുക്തംതന്നെ. അറിവാന് ആഗ 
ഹിക്കുന്നവന് കമ്മയോഗിയായിരിക്കേണം. കമ്മയോഗവിഷയത്തെ കുറിച്ചു ധരിക്കേണ്ട 
തായ സംഗതിയെ പറയാം. ആ അറിവോടുകൂടെ കമ്മംചെയ്യുന്നവനെ ആവക കമ്മങ്ങളു 

ടെ ഫലം ബാധിക്കുകയില്ല. കമ്മഫലാനുഭവത്തിന്നവകാശമില്ലാത്തവന്നു ജന്മവും ഉണ്ടാ 
കയില്ല. 

40. നേഹാഭിക്രമനാശോസ്തി പ്രതൃവായോ നവിട്തെ 

സ്വല്ലമപ്യസ്യധമ്മസൃത്രായതേ മഹതോഭയാത്.. 

ഇഹം ഇതില്, അഭിക്രമനാശഃകആരംഭിച്ചതിന്നു നാശം, ൯ അസ്തിടഇല്ലം പ്രത്യവായമടവിഷ്ട 
വും ൯ വിദ്യതേടഇല്ലം അസ്യധമ്മസ്യ--ഈ ധമ്മത്തിന്െറ, സ്വല്പം അപിടലഫഘുവായ അം 
ശവം, മഹതഃ ഭയാര-വമ്പിച്ച ഭയത്തില്യിന്ന്', ത്രായതെടരക്ഷിക്കും. 

മോക്ഷത്തിന്നാഗ്രഹമുള്ള ഏതൊരുവനും അന്തഃകരണ ശുദ്ധിഹേതുവായ നിഷ്ത്രാമ 
കമ്മംചെയ്യേണമെന്നു കാണിപ്പാന് കമ്മയോഗത്തെ ഭഗവാന് വാ എിപ്പറയുന്നു:--ഈ 

കമ്മയോഗത്തില് ആരംഭിച്ചുതിന്നു നാശമില്ല. കൃഷ്യാദി വ്യാപാരംപോലെ നഷ്ടപ്പെട്ടു, 

വെന്നു വരികയില്ല. അറിഞ്ഞിട്ടോ അറിയാതെയോ ചെയ്താലും അനത്ഥംവന്നു ചേരുകയു 
മില്ല. ചിത്തശുദ്ധിക്കു കാരണമാകയാല് അല്പമായ അംശവും കത്താവിനെ ജനനമരണ 
രൂപമായ മഹാ സങ്കടത്തില്യിന്നു രക്ഷിക്കും. 
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41. വ്യവസായാത്തികാബുദ്ധി രേകേഹ കുരുനന്ദന 

ബഹുശാഖാഘ്യനന്താശ്ചബുഭ്ധയേറ്വ്യവസായിനാം 

ഇജഹം-ഇതില്, വ്യവസായാത്മികാടനിശ്ചയസ്വരൂപമുള്ളതായ, ബുദ്ധിഃംബുദ്ധിം ഏകാ ഏ 
വടഒന്നുതന്നെ, അവ്യവസായിനാം-ടനിശ്ചയമില്ലാത്തവരുടെം ബുദ്ധയഃംബുദ്ധികാഠം, ബഹു 
ശാഖാഃ--അനേകശാഖകളുള്ളവയും, അനന്താഃചടഅവധിയില്ലാത്തവയുമാകുന്നു. 

നിഷ്ലാമകമ്മാനുഷ്ണാനത്തില് സ്ഥിരതയുള്ളവന് സംസാരത്തില്നിന്നു മുക്തനാകും. 

സകാമകമ്മികഠംക്കതു സാധിക്കുകയില്ല. ഇരശ്വരന്തന്നെ ഗതിം അദ്ദേഹത്തെ പ്രസാടിപ്പി 
ച്ചാല് അനത്ഥനിവൃത്തിയുണ്ടാകം എന്ന സ്ഥിരനിശ്ചയം ഉണ്ടായിരിക്കേണം. ബുദ്ധിയെ 
അടിക്കടി ചലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു പല വിഷയ സുഖങ്ങളെയും അവധി യില്ലാതെ ആഗ്രഹിക്കു 

ന്നവര് നിഷ്ട്രാമകമത്തിന്നധികാരികളല്ല. കമ്മം അവരെ ബന്ധിക്കും. 

49. യാമിമാം പൃഷ്ണിതാംവാചം പ്രവടന്ത്യവിപശ്ചിതഃ 

വേദവാദരതാഃപാത്ഥ നാന്യദസ്തീതിവാടിനഃ 

വേദവാദരതാഃ--വേദവാക്യങ്ങളില് മാത്രം രമിക്കുന്നവരും, അന്ൃത്'ടമറെറാന്ന്; നാസ്തി 
ഇതിട ഇല്ലെന്നു, വാദിനഃപറയുന്നവരുമായ, അവിപശ്ചിത്ഃടഅവിദ്വാന്മാര്, പുഷ്ണ്ിതാംടപു 

ഡ്മുള്ളതായ, ഇമാം വാചംടഈ വാക്കിനെ, പ്രവദന്തിം:പറയുന്നു. 

ഏല്ലാവരും ഫലകാംക്ഷകൂടാതെ കമ്മംചെയ്തു മോക്ഷം പ്രാപിക്കാത്തതിന്നു കാര 
ണം കാണിക്കുന്നു!--ഹേ പാത്ഥ! വേദവാക്യങ്ങളെ മാതൃം അവര് കോംക്കുന്നു. ഉുപക്രമോപ 
സംഹാരാദികളില്കൂടെ അത്ഥാനുസന്ധാനം ചെയ്യുന്നില്ല. കമ്മകാണ്ഡവാക്യങ്ങളില് ഈ 

യാഗംചെയ്താല് സ്വഗ്ലം കിട്ടും. ഈ യാഗം ചെയ്താല് ധനുവാനാകം. ഇങ്ങിനെ പലവിധ 
ത്തില് ഫലസിദ്ധികളെ കോംക്കുന്നവര് ആവക ഫലങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കമ്മാനുഷ്ലാന 
ത്താല് സിദ്ധിക്കുന്ന സ്വഗ്ലാടിലോകഗതിതന്നെ മഹാ ഫലം. ഇതില് മിതെയൊന്നുമില്ല. 

പുഷ്ണിച്ചു വില്ലുന്ന വല്പികളെ കണ്ടു സന്തോഷിക്കുന്നു. ഫലത്തിന്നാഗഹിക്കുന്നില്ല ആത്യ 
ന്തികട&ഖനിപ്ൃത്തിക്കുപകരിക്കുന്ന നിഷ്ലരാമകമ്മത്തില് അവര് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. അവരുടെ ആ 
ശകഠംക്കവധിയില്ല. ഒന്നിനോടു മറെറാന്നിന്നു പൊരുത്തവുമില്പ. ഈ ആശക്കവസാനമി 

ല്ലാത്തതിനാല് വിവേകശക്തികൊണ്ടവസാന്മിപ്പിക്കാന് കഴിയാത്തവക്ക ഫലകാഠംക്ഷകൂടാ 
തെ ഇരശ്വരനെ ആരാധിക്കുന്നതായ കമ്മത്തില് പ്രവേശിപ്പാന് കഴികയില്ല അവര് കമ്മ 
കാണ്ഡത്തെത്തന്നെ പ്രശസ്തമായി കരുതും. ഉപാസനാകാണ്ഡത്തിലൊ ജ്ഞാനകാണ്ഡ 

ത്തിലൊ പ്രവത്തിക്കുകയില്ല. അതിനാല് മോക്ഷവുമില്ല. 

49. കാമാത്മാനഃ സ്വര്ഗപരാജന്മ കമ്മഫലപ്രദാം 

ക്രിയാവിശേഷ ബഹുലാം ഭോശഗൈശ്വയ്യുഗതിംപ്രതി. 

സ്വഗ്ശപരാഃ-സ്വശ്ലുത്തെത്തന്നെ ശ്രേഷ്ണമായി കരുതുന്നവരും ഭോഗൈശ്വയ്യഗതിംപ്രതിട 
ഭോഗങ്ങാംക്കുചിതമായ ഐശ്വജ്യപ്രാപ്ഠിയെക്റിച്ചും കാമാത്മാനഃട-കാമം ആത്മാവില്_ബു 
ദ്ധിയില്_കൂള്ളവരുമായവര്, ക്രിയാവിശേഷബഹുലാം-ക്രിയാവിശേഷങ്ങളെ അനേകങ്ങളാ 

യി പ്രതിപാടിക്കുന്നതും, ജന്മകമ്മഫലപ്രദാം-ജന്മങ്ങളേയും കമ്മങ്ങളേയും ഫലത്വേന സല് 
കുന്നതുമായ വാക്കിനെ, വദന്തിടപറയുന്നു. 

യോഗബ്ുദ്ധിക്കുതകാത്തതായ അവരുടെ സ്വഭാവം ദുഷിച്ചതാണെന്നു കാണിപ്പാന് 
അവര് ചെയ്യുന്ന കമ്മങ്ങളുടെ ഫലം എന്താണെന്നു ഭഗവാന് പറയുന്നു:-_അവര് സ്വ 
പ്രാപ്തിയെ പരമപുരുഷാത്ഥമെന്നു വിചാരിക്കുന്നു. വിഷയഭോഗങ്ങളെ സാധിപ്പിക്കുന്ന ധ 
നാടികളെകറിച്ചു മാതൃം അവര് ബലമായാഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിന്നുചിതമായ ബഹുവിധക്രിയ 
കളെ പ്രതിപാടിക്കുന്നതും പു൯രപിജനനം പുനരപിമരണം എന്ന രീതിയില് അനേകവിധ 
യോന്ികളില് ജനിക്കുക കമ്മം ചെയ്യുക മരിക്കുക എന്നിങ്ങിനെ സംസാരപരമ്പരാരൂപമാ 
യ ഫലത്തെ മാത്രം നല്കുന്നവയുമായ വേദവാക്കുകളെ അവര് ശഗ്ലാഘിക്കുന്നു. 
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44. ഭോഗൈശ്വയ്യു പ്രസക്താനാം തയാപഹ്ൃതചേതസാം. 

൮ൃവസായാത്മികാബുദ്ധിഃ സമാധൌന വിധീയതേ. 

തയാടആ വാക്കിനാല്, അപഹൃതചേതസാം-അപഹരിക്കപ്പെട്ട വിചാരശക്തിയോടുകൂടി 
യവരും, ഭോഗൈശ്വയ്യപ്രസക്താനാംഭോഗത്തിന്നായിട്ടു ഐശ്വയ്യം സമ്പാദിക്കുന്നതില് 
അത്യാസക്തന്മാരുമായവരുടെ, സമാധെരംസമാധിയില്_അന്തഃകരണത്തില്, വ്യവസായാ 
ത്മികാടനിശ്ചയാത്മികയായ, ബുദ്ധിഃടബുദ്ധി, നവിധീയതേടപ്രവേശിക്കുകയില്ല. 

ഈ കൂട്ടർ ഈതരത്തിലുള്ളവരാകയാത് അവക്കു കമ്മയോഗമോ തല്ഫലമോ ലഭി 

ക്കയില്ലെന്നുറപ്പിക്കുന്നു:-_അത്ഥവാദബഹുലമായ ആ വേദവാക്കുകഠം അവരുടെ കായ്യാകാ 
യ്യുവിചാരശക്തിയെ അപഹരിക്കുന്നു. അതിനാല് വിഷയരോഗത്തിന്നുപകരിക്കുന്ന ധനാദി 
കളെ അതീവ കാംക്ഷിക്കുന്നു. തന്നിമിത്തം അവക്കു പരമപുരുഷാത്ഥപ്രാഫ്ഠിയില് ഉറപ്പോ 

കൂടിയ വിചാരശക്തി മനസ്സില് കടക്കുന്നില്ല. അതിനാല് കമ്മയോഗമോ തത്ഫലമായ അ 
ന്തഃകരണശുദ്ധിയോ തല്ഫലമായ ആത്മജ്ഞാനമോ കിട്ടുന്നില്ല. 

45. ത്രൈഗുണ്ഠ വിഷയാ വേദാനിസ്ര്ൈഗുണ്ട്യോ ഭവാജ്ജുന 

നിര്ദ്വന്ദ്വോ നിതൃസത്വസ്ഥോനിയ്യോഗക്ഷേമ ആത്മവാന്. 

ത്രൈഗുണ്യവിഷയാഃംതിഗുണങ്ങളെ അധികരിച്ചുള്ളവയാണ്', വേദാഃടവേദങ്ങഠം, അളാജു 
ന1ഹേ അജളുന!, നിസ്ര്രൈഗുണ്യടത്രിഗുണങ്ങളില്നിന്നു വേറിട്ടവനായിട്ടു, ഭവംഭവി 
ച്ചാലും, നിതൃസത്വസ്ഥഃടനിത്യവും സത്വഗുണത്തില് ഇരിക്കുന്നവനും, നിയ്യോഗക്ഷേമഃ- 
യോഗക്ഷേമങ്ങളേ അതിക്രമിച്ചവനും, വിര്ദ്വന്പ്വടദപന്പങ്ങളെ-_ഇഫ്ഠാനിഷ്ടങ്ങളെ കട 
ന്നവനും ആയിട്ടു, ഭവംഭവിച്ചാലും. 

രാജസം താമസം സാത്വികം എന്ന ഗുണങ്ങാംനിമിത്തം രാഗാദിദോഷങ്ങഠം സ്വഭാ 
വസിദ്ധങ്ങളായിട്ടു ഓരോരുത്തരെയും ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു. അവരെ ക്രമത്തില് പരിശുദ്ധന്മാ 
രാക്കുവാനുള്ള കമ്മോപായങ്ങളെ പ്രതിപാടിക്കുന്നവയാണ്' വേദങ്ങഠം. നീ ആ മൂന്നു ഗുണ 
ങ്ങളെയും അതിക്രമിക്കണം. രാജസതാമസഗുണങ്ങളെ തീരെ വെടിഞ്ഞിട്ട ജ്ഞാനസാധന 
മായ സത്വഗുണത്തില് നിത്യവും സ്ഥിരനായിരിക്കുക. അങ്ങിനെ ഇഷ്ടാസിഷ്ടുങ്ങഠം യോഗ 
ക്ഷേമങ്ങം എന്നിങ്ങിനെയുള്ള രജോഗുണകായ്യുങ്ങളെ അതിക്രമിക്കുക. വേദത്തില് പറയുന്ന 
കമ്മങ്ങംക്കും തന്നിമിത്തം ലഭിക്കുന്ന ഫലങ്ങഠക്കും രാഗാദി മാലിന്യങ്ങളെ തീക്കവാന് ക. 
ഴികയില്ല. അതുകൊണ്ടു ഉച്ചനീചാവസ്ഥകളില് ആഗ്രഹമില്ലാതാകേണമെങ്കില് തരിഗുണങ്ങ 
ജെ അതിക്രമിക്കേണം. ഭഗവല്സേവാരൂപമായ സ്വധമ്മാനുഷ്ണാനം ഫലകാംക്ഷകൂടാതെ 
ചെയ്യുന്നവരുടെ അന്തകരണം ശുദ്ധമാകും. അങ്ങിനെ ജ്ഞാനം സിദ്ധിക്കുമ്പോഠം സകല 
൭:ഖങ്ങളും ശമിക്കും. അതിനാല് ആത്മാവില്നിന്നു ചലിക്കാതെ അതുമാത്രം സത്യം എന്നു 
റപ്പള്ളവനായിട്ടു ആത്മസാക്ഷാല്കാരസിഭ്ധിക്കുപകരിക്കുന്ന സ്വധമ്മാനുഷ്ലാനത്തില് സ്ഥി 
രചിത്തനായി ഭവിക്കുക. 

46. യാവാനത്ഥ ഉദപാനെസര്വതഃ സംപ്ലതോദകേ 

താവാന് സർവേഷു വേദേഷു ബ്രാഹ്മണസ്യ വിജാനതഃ. 

ഉുദപാനേ--ജലാശയത്തില്, യാവാന്-എത്രത്തോളം, അത്ഥഃടപ്രയോജനമോ, സവ്വതഃ സം 
പ്രംതോദകേടസമുദ്രത്തില് അതു മുഴുവനുമുണ്ട്, വിജാനതടബ്യഹ്മജ്ഞാനമുള്ള, ബ്രാഹ്മണ 
സൃടബ്ബാഹ്മണന്ന് ; സവ്വേഷ്യ വേദേഷു-എല്ലാ വേടങ്ങളിലും, താവാന്ം-അത്രമാത്രമേ ഉള്ളൂ. 

കമ്മങ്ങളില് ഫലം കാംക്ഷിക്കാതെ ഈശ്വരനെ ആരാധിപ്പാനായി സമപ്പ്ിച്ചാല് 

ഭോഗസാധനങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ കമ്മസന്ന്യാസി എങ്ങിനെ ശരീരയാതു നിവ്വഹിക്കും?ം എ 
ങ്ങിനെ അവന്നു സുഖമുണ്ടാകും എന്നുള്ള ശങ്കക്കു സമാധാനം പറയുന്നു:__ലോകത്തില്ത അ 

വിടവിടെ ഉള്ള ഗംഗാ യമുനാ ഗോദാവരി ഇത്യാദി സകല നദികളിലും പൃഷ്ണരം മുതലായ 
പുണ്തീത്ഥങ്ങളിലും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം സ്ത്റാനപൃജാദാനാദികഠം ചെയ്താല് എത്രമാത്രം 

പുണ്യം ലഭിക്കുമോ അതുയും പുണ്യം സമുദ്ദസ്സാനംകൊണ്ടു സിദ്ധിക്കും. സമുദ്ദത്തില് സകല 

നദികളും തീത്ഥങ്ങളും അടങ്ങുന്നുവെല്ലൊ. അതുപോലെ ജുഗാദിവേദോക്തകമ്മങ്ങഠംകൊ 

ണ്ടും സാവ്യഭൌമാദിസ്ഥാനപ്രാഫ്മികൊണ്ടും എന്തൊരാനന്ദം ലഭിക്കുമോ അതൃയുമാനന്ദം 



ശ്രീമത്ഭഗവല്ഗീത ളാ 

ബ്രഹ്മജ്ഞാനിയായ ബ്രാഹ്മണുന്നുണ്ടു'. ആനന്ദനിധാനും ബ്രഹ്മം. അതില് മത്ത്യാനുന്ദംമുതല് 
ബ്രഹ്മാവിന്െറ ആനന്ദംവരേയുള്ള ശതവിധാനന്ദവും ഉുാപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ടു കമ്മസ 

ന്യാസദ്വാരാ അന്തഃകരണശുദ്ധിയും തദ്വാരാ ബ്രഹ്മജ്ഞാനവുമുണ്ടായാല് വിഷയാനന്ദം ആ 
വശ്യമില്ലാതെയാകുന്നു. ബ്രഹ്മാനന്ദത്തിന്െറ ലേശാംശം മാത്രമേ മനുഷ്യര്മുതല് ബ്രഹ്മാവു 
വരേയുള്ളവര് അനുഭവിക്കുന്നു ബ്രഹ്മാനന്ദമോ വാക്കിന്നും മനസ്സിന്നും വിഷയമല്ലാത്തവി 
ധത്തില് അവധിയില്ലാത്തതാകുന്നു. അതറിഞ്ഞാനുന്ദസമുദത്തില് മുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവന്ന് ക്ഷു 

ദാനുന്ദത്തില് ആഗ്രഹം എങ്ങിനെയുണ്ടാകും. കമ്മസന്പ്യാസിക്ക്' വിഷയസുഖാഭാവത്തില് 
ഭൂഃഖമല്പ. നേരേമറിച്ച്' നിരതിശയസുഖമാണുള്ളതെന്നുറപ്പിച്ചു. 

41. കമ്മണ്ടേവാധികാരസ്നേ മാഫലേഷു കദാചന 

മാകമ്മഫലഹ്േതുര്ഭൂര്മാതേ സംഗോസ്ത്വകമ്മണി. 

തവംനിണക്ക്', കമ്മണി ഏവടകമ്മത്തില്ത്തന്നെ, അധികാരഃ--അധികാരം, ഫലേഷുടഫല 
ങ്ങളില്, കദാചനും-ഒരുകാലത്തും മാ അധികാര അധികാരം ഉണ്ടാകരുത്, കമ്മഫലഹേ 
തുഃടകമ്മഫലത്തിന്നു ഹേതുവായിട്ടു, മാ ഭൂഃടേനീ ഭവിക്കരുതു', അകമ്മണിടഅകമ്മത്തില്, സം 
ഗഃ-ആസക്തി, തേംനിണക്ക്ം മാസ്ത്ൂടതൂണ്ടാകുരുത്', 

ബ്രഹ്മയഞാനി മാത്രമാണ്” സവ്വകമ്മസന്യാസത്തിന്നഹന്. നിണക്കു ശോകമോഹാ 
ടിസംസാരധമ്മങ്ങഠം ഉള്ളതായിട്ടു കാണപ്പെടുന്നതിനാല് സവ്വകമ്മസന്യാസത്തില് യോ 
ഗൃത സിദ്ധിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടു ചിത്തശുദ്ധിക്കു കാരണമായിരിക്കുന്ന സ്വധമ്മം ഫലകാം 
ക്ഷകൂടാതെ നുടത്തേണം എന്നുപദേശിക്കുന്നു:-_-ഹേ അജ്ജുന! നിണക്കു ശ്രതിസ്തതികളാല് 
നിശ്ചയിക്കുപ്പെട്ട നിത്യനൈമിത്തികകമ്മങ്ങളില്തന്നെയാകുന്നു അധികാരം. ഫലകാംക്ഷ 
കൂടാതെ അവയെ നടത്തണം. അതുകൊണ്ടു” ചിത്തശുദ്ധിഷും തദ്വാരാ ജ്ഞാനവും ലഭിക്കും. 

തദനന്തരം സവ്വകമ്മസന്യാസയോഗ്യതയുണ്ടാകും. അതുവരെ സ്വധമ്മം നടത്തണം. ഫലം 
കാംക്ഷിക്കരുതെന്നതില് നന്നെ സിഷ്ഠൂഷ്ധവേണം. ഫലശൂന്യമായ കമ്മമേ വേണ്ടെന്നും വെ 
ക്കരുത്. ഫലകാംക്ഷയുണ്ടായാത് സ്വഗ്ലാദിപ്രാഫ്ിക്കും പൃനര്ജന്മത്തിന്നും കാരണമാകും. 

വൃക്ഷത്തില്നിന്നു വിത്ത്. വിത്തില്നിന്നു വൃക്ഷം. ഇങ്ങിനെ അവധിയില്ലാതെ ജനനമരണ 
്ങാംക്കിടവരും. ഇരശ്വരാരാധനാരൂപമായ കമ്മം പുനജ്ജന്മകാരണമാകയില്ല എന്നു സാരം. 

45. യോഗസ്ഥഃ കരുകമ്മാണി സംഗം തൃദത്വാ ധനംജയ। 

സിഭ്ധയസിദ്ധ്യോഃ സമോഭൂത്വാ സമത്വം യോഗള പൃതേ. 

യോഗസ്ഥഃടയോഗകത്തില് ഉരിക്കുന്നവനായിട്ടു, സംഗംടകമ്മഫലാകാംക്ഷയെ, തൃക്ത്വാട 
ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടു. സിഭ്ധ്യസിദ്ധ്യോടസിദ്ധിയിലും അസിദ്ധിയിലും, സമഃ ഭൂത്വാടതുല്യഭാവനാ 
യിട്ടു, കമ്മാണിടകമ്മങ്ങളെ, കുരുടചെയ്താലും, സമത്വംടസമഭാവം യോഗഃ ഉച്യതേടയോ 
ഗമെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. 

അല്ലയോ അജ്ജുന! എങ്ങും ഒരുപോലെ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മംതന്നെ സമശ 
ബൂൂത്തിന്െറ അത്ഥം. അതില് ഉറച്ചിരുന്നുകൊണ്ട ഫലകാംക്ഷകൂടാതെ വിഹിതകമ്മംചെ 
യ്യുക. കമ്മജന്യമായ ഫലം സിദ്ധിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും സന്തോഷസന്താപങ്ങം ഉുണ്ടാകരു 
ത്. ഇതിന്െറ പരമഫലം ബ്രഹ്മപ്പാഫ്ഠിയാണെന്നു ന്ദിശ്ചയിക്കുക. ഇതുകൊണ്ടു ജന്മാടി സ 
കല ഭുഃഖനിപ്പത്തിയുണ്ടാകും. അതല്ലെയോ നിന്െറ കാഠക്ഷ. അതിന്നിതുതന്നെ പ്രഥമ 
സാധനം. 

49. ടൂരേണഹ്യവരം കമ്മബുഭ്ധിയോഗാദ്ധനംജയ 

ബുഭ്ധൌശരണമന്വപിച്ഛുകൃപണാഃ ഫലഹേതവഃ. 

ധനുംജയ[ടഅജജുന! അവരംകമ്മം-നികൃഷ്ടമായ കമ്മം, ബുദ്ധിയോഗാല്ംജ്ഞാനയോഗ 
ത്തില്നിന്നു, ദൂരെണാട്ൂരത്താകുന്നു, ബുദ്ധൌ-ബുദ്ധിയോഗത്തില്, ശരണംവാസത്തെ, അ 
ന്വിച്ഛു-ആഗഹിച്ചാലും, ഫലഹേതവഃ-ഫലകാംക്ഷയുള്ളവര്, കൃരപണാടടനികൃഷ്ടുന്മാരാകുന്നു. 

നിഷ്ണാമകമ്മാനുഷ്ലാനത്താല് ചിത്തശുദ്ധിദവാരാ ജ്ഞാനയോഗുയത സിഭ്ധിച്ചുവെ 
കില് പിന്നെ കമ്മങ്ങളെയെല്ലാം വെടിഞ്ഞ്” ജ്ഞാനയോഗത്തെത്തന്നെ ആദരിക്കേണമെ 
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നനുപദേശിക്കുന്നു: കമ്മം പലവിധത്തിലും ൭8ഖഹേതുവാകയാല് നികൃഷ്ടവും ഇജ്ഞാനയോഗ 

ത്തെക്കാഠം താണതുമാകുന്നു: അതുകൊണ്ടു ജ്ഞാനയോഗത്തില്ത്തന്നെ മനസ്സിനെ മൂറപ്പി 
ക്ങഒവാ൯ ഇച്ഛിച്ചുകൊംക. ഫലം ആഗ്രഹിച്ചു കമ്മംചെയ്യുന്നവര് പുനഃപുനര്ജ്ജന്മമരണാ 

ദികളെത്തന്നെ സമ്പാടിക്കുന്നവരാകയാല് താണനിലയിലുള്ളവരാകുന്നു. എന്നാല്: ജ്ഞാന 
പ്രാഫ്്ിക്കുമുമ്വേ കമ്മം വെടിഞ്ഞകൂടാ എന്നു ധരിക്കേണം. 

50. ബുദ്ധിയയക്തോ ജഹാതീഹമ ഭേസകൃതദുഷ്ടരതേ 

തസ്യാ ദ്യോഗായയുജ്യസ്വയോഗഃ കമ്മസുകൌശലം. 

ബുദ്ധിയുക്തഃ-ജ്ഞാനയോഗം സിദ്ധിച്ചവന്, ഇഹംഈ ലോകത്തില് ചെയ്തിട്ടുള്ള, സുകൃത 
ഭഷ്കൃതേടപുണ്യപാപങ്ങളെ, ജഹാതിടകൂപേക്ഷിക്കുന്നു, തസ്താല്-അതുകൊണ്ടു, യോഗായ-- 
ജ്ഞാനയോഗപ്രാഫ്സിക്കാജ്ക്കോണ്ടും, യുജ്യസ്വടശ്രമിച്ചുകൊഠംക, കമ്മസുംകമ്മങ്ങളാകെ ഉപേ 
ക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടവയാകയാത, യോഗഃടജ്ഞാനയോഗം, കെൌരശലംടകശലം_ശ്രേഷ്ലമായ 
സുഖസാധനം. 

ജന്മാദിഹേതുക്കളായ പുണ്വപാപകമ്മങ്ങഠം നിശ്ശേഷം നശിക്കാതെ മോക്ഷം കിട്ടു 
കയില്ല. ജ്ഞാനത്തിന്നു മാത്രമേ കമ്മങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുവാന് കഴികയുജ്ളൂ. പ്രായശ്ചിത്താദി 

കമ്മാനുഷ്ലാനങ്ങളോ ഗംഗാസ്ത്ാനാടിജന്യയങ്ങളായ പുണ്യങ്ങളോ നിശ്ശേഷകമ്മനാശത്തെ 
വരുത്തുകയില്ല. ജ്ഞാനയോഗം സിദ്ധിച്ചവന് ജഞാനോല്പത്തിക്കുമുമ്പു” പല ജന്മങ്ങളിലും 
ഈ ജന്മത്തിലും ചെയ്തവയും ജ്ഞാനാനന്തരം ചെയ്യുന്നവയുമായ പുണ്ൃപാപരൂപങ്ങളായ 
രണ്ടുവിധ കമ്മങ്ങളെയും ജ്ഞാനാഗ്നികൊണ്ടു നശിപ്പിക്കുന്നു. കമ്മങ്ങളെയെല്പാം അതിക്രമി 
പ്രാന് സമത്ഥമായത്' ജ്ഞാനമാകയാല് അതിനെ സമ്പാദിപ്പാന് പരിശ്രമിച്ചുകൊഠംക. 
ജ്ഞാനമുണ്ടാവാന് യോഗ്യതാസിദ്ധിക്കുവേണ്ടി മാതരം നിഷ്ഠ്രാമകമ്മം അനുഷ്ലിച്ചുകൊഠംക 
യെന്നു സാരം. 

61. കമ്മജം ബുദ്ധിയൃക്താഹിഫലം തൃക്ത്വാമനീഷിണഃ 

ജുന്മബന്ധവിനിമ്മുക്താഃ പദം ഗച്ഛുന്ത്യനാമയം. 

ബുദ്ധിയുക്താഃടജ്ഞാനുനിഷ്ണന്മാരായ, മനീഷിണഃടവിദ്വാന്മാര്, കമ്മജം ഫലംടകമ്മങ്ങളില് 
നിന്നുത്ഭവിക്കുന്ന ഫലത്തെ, തൃകത്വാടതു പേക്ഷിച്ചിട്ടു, ജന്മബന്ധവിനിര്മ്മുക്താഃജന്മബ. 
ന്ധമുള്ള ദേഹത്തില്നിന്നു നിശ്ശേഷം വിട്ടവരായിട്ടു, അനാമയംടളപദ്രവമില്ലാത്തതായ, 
പദം:സ്ഥാനത്തെ, ഗച്ഛുന്തിടപ്രാപിക്കുന്നു. 

ഫലകാഠംക്ഷകൂടാതെ സമബുദ്ധിയോടുകൂടെ നടത്തിയ നിത്യനൈമിത്തികകമ്മത്ങം 

നിമിത്തം ചിത്തശുദധിയും അതുനിമിത്തം ഗുരുവില്ന്ിന്നു മഹാവാകൃശ്രവണ്ാദികളും തദ്വാ 
രാ ഇഞ്ഞാനവും സിഭ്ധിച്ചാലുള്ള ഫലത്തെ പറയുന്നു:-_-ജ്ഞാനനിഷ്ലന്മാരായ വിദ്വാന്മാക്ക 
പിന്നെ ജന്മത്തിന്നു കാരണമില്ല. നാനാ ജന്മകാരണമായ സഞ്ചിതാടികമ്മം മുഴുവനും ജ്ഞാ 

നാഗ്നിയില് വെത്തു വെണ്ണ്ലീറായിപ്പോയി. അതിനാല് ജന്മംനിമിത്തം സംബന്ധപ്പെിട്ടിരി 

ക്കുന്ന ദേഹത്തില് ഞാനെസ അഭിമാനമില്ലാത്തതുകൊണ്ടു വത്തമാനദേഹബന്ധവുമില്ലാ 

തെ ജീവിനമക്തന്മാരായിട്ടു പ്രാരബ്ലാവസാനുംവരെ ജീവിക്കുകയും അവസാനത്തില് സവ്വോ 

പ്രദവരഹിതമായ പരബ്ഹ്മത്തെ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പരബ്രഹ്മമായിഭവിക്കുന്നു 
വെന്നു സാരം. 

9. യദാതേ മോഹകലിലം ബുദ്ധിര്വൃതി തരിഷ്യതി 

തദാഗന്താസിനിര്വേദം ശ്രോതവൃയസ്യ ശ്രുതസ്വച. 

മോഹകലിലം-ശരിയായ വസ്തൂജ്ഞാനമില്ലായ്ുയാകുന്ന ദോഷത്തെ, തേ ബുദ്ധിടനിന്െറ 
ബുദ്ധി, യദാ-എപ്പോഠം, വ്ൃതിതരിഷ്യതിടഅതിക്രമിക്കുമോ, തദാ-അപ്പോഠം, ശ്രോതവ്യ 
സ, ്യകേഠംക്കപ്പെടുവാനുള്ളതിന്െറയും, ശ്രുതസ്യചടകേയക്കപ്പെട്ടതിനെറയും, നിരവേദംട 

വൈരാഗ്യത്തെ. ഗന്താസിടനീ പ്രാപിക്കും. 

ചിത്തശുദ്ധിനിമിത്തം വൈരാഗ്യവും പ്രജഞാസ്വൈദ്യസ്വരൂപമായ ജ്ഞാനയോ 
ഗവും എപ്പ്യോഠം എനിക്കു സിദ്ധിക്കുമെന്നുള്ള അജജുനാഭിപ്രായം അറിഞ്ഞ ഭഗവാന് 
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അരുളിചെയ്യുന്നു:__വിഷയാശന്മിമിത്തം നശിക്കുന്നതും നശിക്കാത്തതുമായ വസ്ത്രക്കളെ വേ 
ര്തിരിച്ചറിയാത്തതുകൊണ്ടു ചിലതില്: രാഗം, മറവചിലതില് ദ്വേഷം എന്നീ വൃത്തികഠം 
ന്ദിമിത്തം അന്തകേരണത്തില് പററിയിരിക്കുന്ന മാലിന്യത്തെ അതിക്രമിപ്പാന് എപ്പ്യോഠം 
നീ സമത്ഥനായ്ക്കുരുമോ അപ്പോം കേട്ടത് കേഠംഭകക്കേണ്ടതി$; കിട്ടിയത് കിട്ടാനുള്ളത്; നല്ലത്” 
ചിത്ത; എന്നിങ്ങിനെ ബഹുവിധത്തില് ഇരിക്കുന്ന എല്ലാററിലും വൈരാഗ്യം നിണക്കുണ്ടാ 
കും. മിഥ്യാഭതങ്ങളാണ് കാണപ്പെടുന്നവയും കോം്കപ്പെടുന്നവയുമെല്ലാം. അവയില് 
ഒന്നിലും ആഗ്രഹിക്കത്തക്ക സാരാംശമില്ലാത്തതുകൊണ്ടു സ്വത വിരക്തി നിണക്കുണ്ടാകും. 

598. ശ്രുതിവിപ്പതിപന്നാതേ യദാസ്ഥാസ്ൃതിനിശ് ചലാ_ 

സമാധാവചലാ ബുദ്ധിസ്തദായോഗമ വാല്ല്യ സി. 
ശ്രതിവിപ്രതിപന്നാടശ്രതികഠംനിമിത്തം സംശയം നേരിട്ടിരിക്കുന്ന, തേ ബുദ്ധിനിന്െറ 
ബുദ്ധി, സമാധൌം-സമാധിയില്, അചലാടചലിക്കാത്തതായിട്ടു, യദാസ്ഥാസൃതിടഎ 
പ്പോഠം സ്ഥിതിചെയ്യുമോ, തദാടഅപ്പോഠം, യോഗംടയോഗശത്തെ, അവാപ്സു ച്സിടനീ 
പ്രാപിക്കും. 

വിവേകമാണ്” വൈരാഗ്യകാരണം എന്നു മുമ്പേ കാണിച്ചു. ഇതില് പ്രനഞാബ 
ലമാണ്' ജ്ഞാനുപ്രാഫ്്ിക്കു കാരണമെന്നു കാണിക്കുന്നു: 

വേദവിഭാഗങ്ങളില് ചില ദിക്കില്. കമ്മങ്ങളെം മറവഷില ഭാഗങ്ങളില് ഉപാസന 

കജ വേറേ ചില ഭാഗങ്ങളില് ജ്ഞാനത്തെ ഇങ്ങിനെ പല സംഗതികളെപുക. ഇ 
വയില് ഏതു ശരി, ഏതു തെററ്, വേദം തെററിപ്പുറകയില്ലം, അതിനാല് എല്ലാം ശരിത 
ന്നെയോ എന്നിങ്ങിനെ പലവിധത്തില് സംശയിക്കുന്ന ബുദ്ധിയെ എല്ലാററിനും_കല്ലനക 
രാക്കെല്ലാം_അധിഷ്ണാനമായ ബ്രഹ്മം എന്ന ഒന്നില്മാത്രം ചലിക്കാതെ മറ്ലിക്കുവാന് സീ 
യെപ്പ്യോഠം സമത്ഥനാകുന്നുവോ അപ്പോം പ്രയ്ഞാബലം സിദ്ധിച്ചുവെന്നറിഞ്ഞകൊംക. 
അതുണ്ടായാല് ബ്രഹ്മസാക്ഷാല്കാരത്തിന്നു സാധനമായ ജ്ഞാനയോഗം സിദ്ധമായി, ഈ 
നിലയില് എത്തുവാന്. അഭ്യസിക്കുന്നവന്നു 4%ആരുരുക്ഷ്യ"";__ഉപരിഭൂമിയിലെക്കു കയവാന് 

ആഗ്രഹിക്കുന്നവന് എന്നും, തുന്നതസ്ഥാനത്തിലെത്തിയവനെ. “:ആരൂഡന്” കയറിയ 
വന്, എന്നും പറയും. 

അജജ്യനതുവാചം-അജജുനന്ചോദിക്കുന്നു. 

64. ന്ധിതപ്രജ്ഞസ്ൃയകാഭോഷാ സമാധിസ്ഥസ്പ) കേശവ! 

സ്ഥിതധീഃ കിം പ്രദാഷേതകിമാസീത വ്രജേത കിം. 
സമാധിസ്ഥസ്യ--സമാധിയില് സ്ഥിരനായ,, സ്ഥിതപ്രജ്ഞസ്യ-പ്രജ്ഞാസ്ധൈര്യം സിദ്ധി 
ച്ചവന്െറ, ഭാഷാ-ലക്ഷണം, കാ-എന്താകുന്നു. സ്ഥിതധീഃടസ്ഥിതപ്രജ്ഞന്, കിം പ്രഭാഷേ 
തംഎങ്ങിനെ സംസാരിക്കും, കിം-എങ്ങിനെ, ആസീതടവസിക്കും. കിംവ്ജേതം-എങ്ങിനെ 
സഞ്ചരിക്കും. 

ഭഹ കേശവ! ഞാന് ബ്രഹ്മമാകുന്നുവെന്ന അനുഭവം സിഭ്ധിച്ചിരിക്കുന്നവന്െറ ല 
ക്ഷണം എന്താകന്നു:._ഇദ്ദേഹം ബ്രഹ്മജ്ഞാനിയും സമാധിസ്ഥിതനുമാകുന്നുവെന്നു മറവള്ള 

വക്കറിവാനുള്ള അസാധാരണലക്ഷണം എന്താകുന്നുവെന്ന്' സമാധിസ്ഥനെകറിച്ചുള്ള ഒരു 
ചോദ്യം. അദ്ദേഹം സമാധിയില്നിന്നുത്ഥിതനരയിരിക്കുമ്പോഠം അമ്യൃയന്മാര് ചെയ്യുന്ന സ്ത്ര 

തി നിന്ദാദ്യവസരങ്ങളില് അദ്ദേഹത്തിന്െറ സംഭാഷണം_വാഗ് പൃത്തി_എങ്ങിനെ ഇരി 

ശം. ഇസ്ത്രിയവ്യാപാരങ്ങളേയും മനസ്സിനേയും അടക്കുവാന് ഏതുവിധം പ്രവൃത്തിക്കും? ഇസ്ര 

യന്ിഗ്രഹത്തിന്നായി പ്രവൃത്തിക്കാതിരിക്കുന്ന സാധാരണനിലയില്! വിഷയാനുഭവം ഏതു 
വിധത്തിലായ്ിരിക്കും? സാധാരണജനങ്ങളില്ന്നിന്നു ഏത്േതേതുവിധത്തില് വ്യത്യാസം ഉത്ഥിത 
നായ ബ്രഹ്മജ്ഞാനിയില് കാണപ്പെടും എന്ന മൂന്നു ചോദ്യം. ഭാഷണം ആസനം പവ്രജനം 
എന്നു മൂന്നു സംഗതികളെകറിച്ചു ചെയ്തിരിക്കുന്നു. 

ശ്രീഭഗവാനുവാചംഭഗവാന് മവപടിപറഞ്ഞു. 

58. പ്രജഹാതിയദാകാമാന് സവ്വാന്പാത്ഥ! മനോഗതാന് 

ആത്മന്വേവാത്മനാതുഷ്ടഃ സ്ഥിതപ്രജ്ഞസ്തുദോച്യതേ. 



49 രണ്ടാം അദ്ധ്യായം 

മനോഗതാന്കമനസ്സിലുള്ള, സവ്വാന്കാമാന്ം-സകല കാമങ്ങളേയും, യദാ-എപ്പ്യോഠം, വ്ര 

ജഹാതിടടനിശ്രേഷം ഉപേക്ഷിക്കുന്നുവോ, ആത്മനിഏവടആത്മാവില്തന്നെ, ആത്മനാഏ 
വടആത്മാവുകൊണ്ടുതന്നെ, യഭാതുഷ്ടഃ-എപ്പോഠം സന്തോഷിക്കുന്നവനാകുന്നുവോം, തദാട 
അപ്പ്യോഠം, സ്ഥിതപ്ര്ഞടപ്രജ്ഞാസ്വൈദ്യം സിദ്ധിച്ചവന് എന്നു, ഉച്യതേപറയ 
പ്പെടുന്നു. 

ഏതൊരുവന് ഏതൊരുനിലയില് എത്തുമ്പോഠം മനോഗതങ്ങളായ സവ്വഭോഗാ 

ശകളേയും ഉപേക്ഷിച്ച്” നിരതിശയാനന്ദസ്വരുപമായ സ്വാത്മാവില്ത്തന്നെ താദൃശാ 
ത്മലാഭത്താല്ത്തന്നെ സന്തുഷ്ടനായിരിക്കുന്നുവോ അപ്പ്യോഠം പണ്ഡിതന്മാർ ആ മഹാത്മാ 
വിയെ സ്വിതപ്രജ്ഞന്:-_പ്രജ്ഞാസ്ധൈയ്യും സിദ്ധിച്ചവന് എന്നു പറയും. 

50. ദുഃഖേഷ്വനുദ്ധിഗ്നമനാഃ സുഖേഷു വിഗതസ് പൃൂഹദ 

വീതരാഗഭയക്രോധടഃ സ്ഥിതധിമ്മുനിരുച്യതേ. 

൭2 ഖേഷുട9ഃഖങ്ങളില്, അനുദ്വിഗ്നമനാഃടപതച്ചയില്പാത്ത മനുസ്സ്റോടുകൂടിയും, സുഖേഷുട 
സുഖങ്ങളില്, വിഗതസ് പൂഹഃ-ആഗ്രഹമില്ലാത്തവനായും, വിതരാഗഭയക്രോധഃടരാഗം ഭയം 
ക്രോധം എന്നിവയില്ലാത്തവനായും, മുനിഃടമനനശീലനായും ഇരിക്കുന്നവന്, സ്ഥിതധിഃട 
സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാണെന്നു, ഉച്യതേടപറയപ്പെടുന്നു. 

മോക്ഷേച്ഛുയുള്ള ഏതൊരുവനും സമ്പാടിക്കേണ്ടതായ സാധനങ്ങളാണിവയെന്നു 
സ്നചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു സിദ്ധന്െറ മററ ലക്ഷണങ്ങളെ കാണിക്കുന്നു:-__ഒ൭ഃഖഹേതുക്കളായ ശ 

രീരപിഡകഠം, (ആദ്ധ്യാത്മികളുഭഖങ്ങം) കള്ളന്മാര് വ്യാഘ്യാദികഠം മുതലായവ സനിമിത്തമു 
ണ്രാകുന്ന ആധിരൌതികടുഃഖങ്ങഠം, കാററ്, വെയിത്., വഷം മുതലായവകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന 
ആധി ദൈവികടുഃഖങ്ങം നേരിടുമ്പോഠം മനസ്സിന്നു പതച്ചയില്ലാതിരിക്കുക:-_-സമാധിനി 
ദലകൊണ്ടു ആവക അവസരങ്ങളില് ക്ഷോഭിക്കാതിരിക്കുക:__സുഖം ജനിപ്പിക്കുന്ന മധുരഭ 
ക്ഷണാദിസാധനങ്ങം പ്രയത്തപ്പെടാതെതന്നെ അരികത്തു വന്നുചേരുന്നുവെങ്കില്കൂടെ അ 
വയില് ആഗ്രഹം ഇല്പാതിരിക്കുക:---ആവക പടാത്ഥങ്ങളെക്കൊണ്ടു ഇന്രിയങ്ങളെ ആനന്ദി 

പ്രിക്കേണം എന്ന വിചാരംകൂടാതെയിരിക്കുക:__ഉപകാരം ചെയ്യുന്നവരില് പ്രീതി; അപ 
കാരികളില് അപ്രീതി:__ക്രോധം:-_ആസന്നമായ മരണത്തില് ഭയം എന്നിവയില്ലാതിരി 
ക്കുക. ഇതിന്നു കാരണമായ സര്വ്വതരബ്ൂഹ്മദശനം എന്നീ ലക്ഷണങ്ങളുടെ സംപൃത്തിയാ 
രില് കാണപ്പെടുന്നുവോ ആ മഹാനെ വിദ്വാന്മാര് സ്വിതപ്രജ്ഞനാണെന്നു പറഞ്ഞുതുട 

ഞം. ഈവക ലക്ഷണങ്ങളെക്കൊണ്ടു സ്ഥിതപ്രന്ഞനാരെന്നറിയേണ്ടതാണെന്നു സാരം. 
മുമുക്ഷക്കഠം ഈ ഗുണങ്ങളെ വിവേകവൈരാഗ്യത്താല് സമ്പാദിക്കേണം. 

511. യഃസവത്രാനഭിസ്റ്റേഹസ്തത്തല് പ്രാപ്ൃശുദാശൂദം. 

നാഭിനന്ദതിനദ്വേഷ്ഠിതസ്യ പ്രജ്ഞാ പ്രതിഷ്ഠിതാ. 
യഃടയാതൊരുവന്, സര്വത്ര-സകലത്തിലും, അനുഭി സ്നറേഹ3-ആസക്തിയില്ലാത്തവനോഴു 

തത്തത് ശുഭാശുഭം അതാതുശുഭത്തെയും അശുഭത്തെയും, പ്രാപ്യടപ്രാപിച്ചിട്ടു, ന അഭിനന്ദ 
തിടഅഭിനന്ദിക്കുന്നില്ലം നദ്വേഷ്ടിടദ്വേഷിക്കുന്നതുമില്ലെയോ, തസ്യടഅവന്െറ, പ്രജ്ഞാം 
ബുദ്ധി, പ്രതിഷ്ഠിതാ (സ്യാത് )-സ്ഥിരയായിഭവിക്കും. 

ശ്രവണാദികഠംകൊണ്ടു ആത്മതത്വത്തെയറിഞ്ഞ് വിദേഹകൈവല്യത്തെ ആഗ 
ഹിച്ചു" സമാധിയഭ്യസിക്കുന്ന സാധകന്ന്” താഴെ പറയുന്ന സാധനങ്ങം ഉണ്ടായിരിക്കേ 

ണം. ആ നിലയെത്താതെ ജ്ഞാനനിഷ്ണ ലഭിക്കയില്ലെന്നു ബോധിപ്പിക്കുന്നു:-_ഏതൊരു 
വന് ശരീരത്തെ നിലനിത്തുവാനുള്ള വസ്ത്ര്ാഹാരാദി സാധനങ്ങളില്പോലും ആസകതിയി 
ല്ലാതിരിക്കുന്നുവോ?) പ്രാരബ്ലവശാല് വന്നു ചേരുന്ന അനുകൂലപ്രതികൂലാവസ്ഥകളെ അഭി 
നന്ദിക്കാതെയും ദ്വേഷിക്കാതെയും ഇരിക്കുന്നുവോ എപ്പോഴും സര്വത്ര സമമായിരിക്കുന്ന 

ത്തില്ത്തന്നെ ബുദ്ധിയെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നുവോ, അങ്ങിനെയുള്ള ഒരുവന്നുമാതൃമേ 
ഇഞാനുനിഷ് ലഭിക്കയുള്ളൂ. ് 

58 യദാസംഹരതേചായം കൂമ്മോംഗാനീവസവശഃ 

ഇന്ദ്രിയാണീന്രിയത്ഥേഭൃസ്തസ്യ പ്രജ്ഞാ പ്രതിഷ്ണിതാ. 



ശ്രീമത്ഭഗവത്ഗീത 43 

അയം ഇവന്, കൂമ്മഃ--ആമ, അംഗാനിസര്വശഃ-അംഗങ്ങളെയെല്ലാം., സംഹരതെടതന്നില് 
ഉപസംഹരിക്കുന്നു, ഇവംഅതുപോലെ, ഇന്ിയാണിടഇസ്്രിയങ്ങളെ, സര്വശഃ-എല്പാം, ഇ 
യ്രിയാത്വേഭ്യഃടഇയ്ിയവിഷയങ്ങളില്നിന്നു യദാ സംഹരതെംഎപ്പ്യോഠം തന്നിലടക്കുന്നു 
വോ, തദാ--അപ്പ്യോഠം, തസ്യ-അവന്െറ, പ്രജ്ഞാടബുദ്ധി, പ്രതിഷ്ലിതാടസ്ഥിരയായി ഭവി 
ക്കുന്നു. 

ജ്ഞാനുനിഷ്ഠ സിദ്ധിപ്പാന് ഉറച്ച വൈരാഗ്യവും, തീവ്രമായ മോക്ഷേച്ഛയും, ജ്ഞാ 
നത്തില്ത്തന്നെ നിരന്തരപരിശ്രമവും ഈ മൂന്നാണത്യാവശ്യം എങ്കിലും ഇവിയങ്ങളെ ജയി 

ക്കാഞ്ഞാല് ഈ മൂന്നും സിദ്ധിക്കുകയില്ലെന്നുറച്ച്' ജ്ഞാനാത്ഥി അതിപ്രയത്തത്താലും ഇന്ദി 
യജയം സമ്പാടിക്കേണമെന്നുപദേശിക്കുന്നു. ആമ അന്യരില്നിന്നുപദ്യവമുണ്ടാകുമെന്ന 
ഭയത്താല് അംഗങ്ങളെയെല്പാം ഉള്ളില്ത്തന്നെ അടക്കുന്നതുപോലെ മോക്ഷേച്ഛുയുള്ള 
യതി। ഇസ്രിയങ്ങളെ ശബ്ദാദിവിഷയങ്ങളില്നിന്ന്* പിന്വലിച്ച് ലക്ഷ്യമായ ജ്ഞാനത്തില് 
ത്തന്നെ എപ്പ്യോഠം മനസ്സിനെ വിലപ്പിക്കുന്നുവോ അപ്പ്യോഠം അവന്െറ ബുദ്ധിയില് ജ്ഞാ 

നും സ്ഥിരമായിഭവിക്കും. 

59. വിഷയാവിനിവത്തന്തെ നിരാഹാരസ്യയടേഹിനഃ 

രസവര്ജം രസോപ്യസ്യ പരം ദൂഫൂവഠ നിവത്തതെ. 

നിരാഹാരസ്ൃഇസ്്ിയങ്ങളില്നിന്നു നിര്ഗതനായ., ഭദേഹിന്പടദേഹാഭിമാനിയുടെ വിഷ 

യാദടവിഷയങ്ങ... വിവിവത്തന്തെടവിശേഷേണ നിവത്തങ്ങളാകുന്നു, രസവര്ജംടരാഗ 
ത്തെ ഒഴികേ അസ്യ--ഇവന്െറ, രസഃ അപിടരാഗവും പരംടപര ബ്ൃഹ്മത്തെം ദൃഷ്്വാടക 
ണ്ടിട്ടു, നിവത്തതെംനിവത്തിക്കുന്നു. 

ഇന്രിയങ്ങളെ ജയിച്ചതുകൊണ്ടു മാത്രം പ്രരഞാസ്വൈയ്യും സിദ്ധിക്കുമെന്നു പറ 
യുന്നതു യുക്തമല്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു കായ്യത്തിന്നുവേണ്ടി ഇന്ദിയങ്ങളെ അടക്കിയിരിക്കുന്ന 
പൃരുഷനില് ഇവ്വിയവിഗഹം മാത്രമല്ലാതെ പ്രജഞാസ്വൈഷ്യും കാണപ്പെടുന്നില്ല. എന്ന 

ശമ്കക്കു അതിന്നു കാരണം അവന്െറ രാഗം നശിക്കാത്തതാണ്'. അതിനാല് രാഗം ൩ 
ശിക്കേണമെങ്കില് ബ്രഹ്മസാക്ഷാല്കാരമുണ്ടാകേണമെന്നുറപ്പിക്കുന്നു:-_വിഷയങ്ങളെ ആ 
ഹരിക്കുന്നതുകൊണ്ടു ഇന്രിയങ്ങംക്കു ആഹാരങ്ങാം എന്ന പേരുണ്ടു്". നിയമങ്ങള്ക്കു 
വേണ്ടി ഇസവ്രിയങ്ങളെ അടക്കിഷിരിക്കുന്നുവെങ്കിലും ദേഹത്തിലുള്ള അഹംബുദ്ധി നശി 
ക്കുന്നില്ല. അവന് ദേഹാഭിമാനം വിട്ട താപസനല്ല. ഇന്രിയനിഗഹത്താല് ശബ്ദാദി 
വിഷയങ്ങഠം അവനെ ബാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും രാഗം നശിക്കുന്നില്ല. ആ രാഗമാകട്ടെം 
അദ്വിതീയ ബ്രഹ്മസാക്ഷാല്കാരലാഭത്തില് നശിക്കും. വിഷയങ്ങഠം അനുഭവയോഗ്യങ്ങ 
ളാണെന്നുള്ള ഭാവനയാണ്” രാഗസ്വരൂപം. അതാണ്” ബ്രഹ്മജ്ഞാനമുണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന 
തിന്െറ ലക്ഷണം. കാണപ്പെടുന്നതും കേഠക്കപ്പെടുന്നതുമായ സവ്വവും ഞാനും ബൃഹ്മം മാ 
തൂമായിരിക്കുന്നു; അന്യമായിട്ടൊന്നുമില്പ, എന്ന ജ്ഞാനമാകുന്ന അഗ്നിയാൽ ഭേക്താവ' 
ഭോഗ്യം എന്ന കാട്” ദശ്ധമാകുമ്പോഠം ബ്രഷഹ്മഭിന്നമായിട്ടു യാതൊന്നുമില്ലെന്നനുഭവഒെ പഴം. 

ആ നില തെററാതിരിക്കുന്നതുതന്നെ പ്രനഞാസ്ഥൈയ്യും എന്നു പറയപ്പെടുന്നതു'. ഇവ്വിയ 
ജയം ജ്ഞാനനിഷ്യാലാഭത്തിന്നു അടുത്ത സാധനമാകയാല് അതു സമ്പാദിക്കേണം. പി 

ന്നെ ശ്രവണമനനാദികച്ചില്കൂടെ ജ്ഞാനത്തെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുകയും വേണം എന്നു സി 
ര്ധാന്തം. 

60. യതതോഫ്യൃയപികൌന്തേയ പുരുഷസ്യ വിപശ്ചിതഃ 

ഇന്ദ്രിയാണിപ്രമാഥീനി ഹരന്തി പ്രസഭം മനഃ 

കൌന്രേയ-അജജുന! ഹിടയാതൊന്നു ഹേതുവായിട്ടു യതതഃ അപിടഅദ്ധ്വാവിക്കുന്നവ 
നും വിപശ്ചിതഃടഅറിവുള്ളവനു മാകുന്ന എങ്കിലും, പുരുഷസ്യടപുരുഷന്െറ, മനഃടമനസ്സ്സി 
നെ. പ്രമാഥീനിടവ്യാകലപ്പെടുത്തുന്ന സ്വഭാവമുള്ള, ഇവ്വിയാണിടഇ്വിയങ്ങാം, പ്രസഭം 
ബലാത്കാരേണ, ഹരന്തിടഹരക്കുന്നു. 

രാഗദ്വേഷാടിദോഷങ്ങം നിശ്ശേഷം നശിച്ച് കമ്മങ്ങളില്നിന്നു വിരമിച്ചു വിദേ 
ഹമുക്തി ലാഭത്തിന്ന്” ബ്രഹ്മ്ഞാനം സമ്പാദിക്കേണം. എന്നുറ്പിച്ചശേഷം. ആ ജ്ഞാ 
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നം വേണ്ടുംവിധം ലഭിക്കേണമെങ്കില് ആദ്യമായിട്ടു ഇന്രിയവിഗ്രഹം സമ്പാദിക്കേണമെന്ന 
തിനെ കാരണംകാണില്ചു' ദൂഡ്ധമാക്കുന്നു: സമാധിലാഭത്തിന്നും തദ്വാരാ പ്രതിബന്ധമില്പാ 
ത്തതായ ബ്രഹ്മജ്ഞാനത്തിന്നുമായി നന്നെ പ്രയത്നിക്കകെയും വിഷയങ്ങം എല്ലാം മായിക. 
വും തുച്ഛവുമാണെന്നറിയുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്ന പുരുഷന്െറയും മനസ്സിനെ ബലാല്കാരേ 
ണ ക്ഷോഭിപ്പിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഇന്ര്ിയങ്ങഠംക്കുള്ളതുകൊണ്ട അവയെ ജയിക്കാതെ സമ്ൃശഗ്' 
ഇഞാനും ലഭിക്കുകയില്ല. വിവേകമുള്ള മനസ്സ്സിനേയും ഇസ്ധിയങ്ങഠം വിഷയദശനുമാത്രത്താല് 
ലക്ഷ്യത്തില്നിന്നു ചലിപ്പിച്ചു വിഷയങ്ങളില് പ്രപ്ൃത്തിപ്പിക്കും. ആകയാല് ജന്ദ്രിയജയം 
അത്യാവശ്യം. 

61. താനിസര്വണിസംയമ്യയുക്ത ആസീതമല്പരഃ 

വശേഹിയസ്വയന്രിയാണിതസ്പ) പ്രജ്ഞാ പ്രതിഷ്ഠിതാ. 

താനി സര്വ്വാണി ആ. എല്ലാ ഇന്രിയങ്ങളേയും, സംയമ്യടനിരോധിച്ചിട്ട, യുക്ത്ടചിത്ത 
ത്തെ അടക്കിയവനും, മത്പരഃ-എന്നെത്തന്നെ പരമാത്മാവെന്നറിയുന്നവനുമായിട്ടു, ആ 
സീതംവസിക്കേണം, യസ്യ-യാതൊരുവന്െറ, ഇന്ദിയാണിടജവ്രിയങ്ങഠം, വശേടഅധീന 
ത്തില് ഇരിക്കുന്നുവോ, തസ്ൃയ--അവനന്െറ, പ്രജ്ഞാടബുദ്ധി, പ്രതിഷ്ണിതാടസ്ഥിരതയെ പ്രാ 
പിക്കുന്നു. 

അതുകൊണ്ടു, എല്ലാ ഇന്ദിയങ്ങളേയും വിഷയദോഷദശനത്താല് അതാതു ഗോള 

ങ്ങളില്ത്തന്നെ നിത്തി ഞാന്തന്നെ പരമാത്മാവെന്ന സ്ഥിരനിശ്ചയത്തോടുകൂടെ ഇരി 
ക്കേണം. ഇങ്ങിനെ ആരുടെ ഇന്ിയങ്ങഠം അവന്നധീനങ്ങളായിരിക്കുന്നുവോ അവന്െറ 
ബുഭ്ധിക്ക്' സ്വൈയ്യും സിദ്ധിക്കും. തദ്വാരാ മോക്ഷവും ലഭിക്കും. അങ്ങിനെയിരിപ്പാന് സാ 
ധിക്കാത്തവന്നു മോക്ഷം സിദ്ധിക്കയില്ല. അഭ്യാസത്താത് ഈ നിലയില് എത്തേണം. 

62. ധ്യായതോ വിഷയാന്പുംസഃ സംഗസ്യേഷുപജായതേ 

സംഗാല് സംജായതേകാമഃ കാമാല് ക്രോധോഭിജായതേ. 

വിഷയാന്ടവിഷയങ്ങളെ, ധ്യായതമധ്യാനിക്കുന്ന, പുംസടപുരുഷന്ന്', തേഷു അവയില്, 
സംഗഃ-ആസക്തിം ഉപജായതേടഉണ്ടാകുന്നു, സംഗാത്ടസംഗംനിമിത്തം, കാമഃ--ഭോഗേച്ഛു 

യും, കാമാത:കാമംനിമിത്തം, ശ്രോധഃ--കോപവും ഉണ്ടാകുന്നു. 

ഇസ്രിയങ്ങം അന്തഃകരണത്തെ വിഷയങ്ങളില് പതിപ്പയിക്കുന്നുവെങ്കില് വിദ്വാന്നെ 
ന്തനത്ഥമാണുണ്ടാകുവാന് പോകുന്നത്? എന്നു ശജ്മിക്കുന്നവനോ;ു; ഇസ്ധിയങ്ങംക്കധീ൯നാ 
യെന്നാല് വിദ്വാന്നും അനേകാനത്ഥങ്ങളും അതുനിമിത്തം വീണ്ടും ജന്മമരണാദികളുമല്ലാതെ 

മോക്ഷസിദ്ധിയുണ്ടാകയില്ലെന്നു സ്തൃഷ്മൂമാക്കുന്നു:-_ശബ്ദാദിവിഷയങ്ങളുടെ ഗുണങ്ങളെ ചി 
ന്തരിക്കുന്ന പുരുഷന്നു അവയില് പ്രീതിയും അവയെ അനുഭവിപ്പാന് ബലമായ ആഗ്രഹവും 

ഉണ്ടാകും. ആ ആഗ്രഹത്തിന്നു ഏതെങ്കിലും വിധത്തില് ആരില്നിന്നെങ്കിലും പ്രതിബ 
ന്ധം നേരിടുമ്പോഠം ആ ആഗ്രഹംതന്നെ ക്രോധമായി പരിണമിക്കും. 

68. മ്രോധാല് ഭവതിസന്മോഹഃ സന്മോഹാല് സ്മൃതിവിദഭൂമഃ 

സ്മൂതിഭംശാല് ബുഭ്ധിനാശോ ബുദ്ധിനാശാല് പ്രണശ്ൃതി. 

ക്രോധാതല്-ക്രോധംനിമിത്തം, സംമോഹഃകാഷ്യയാകാഷ്യയവിവേകമില്ലായ്കു, ഭവതിടതുണ്ടാകും, 
സമ്മോഹാരചസംമോഹംനിമിത്തം, സ്തൂതിവിദൂമഃട ഓമ്മയില്ലായ്യൂയും, സ്തൂതിഭംശാല്ഓമ്മ 
കേടുനിമിത്തം, ബുദ്ധിനാശഃ-ബ്രഹ്മാകാരവൃത്തിയില്ലായ്യും, ബുദ്ധിനാശാല്ബുദ്ധിനാശം 
നിമിത്തം, പ്രണശ്യതിടവിദ്വാന് തീരെ നശിക്കുകയും ചെയ്യും. 

ക്രോധം ഉടിക്കുമ്പോഠം എന്തുചെയ്യാം, എന്തുചെയ്തുകൂടാ, എന്നുള്ള വിചാരം നശി 
ക്കും. അതുനിമിത്തം ഇതാരാണ്” അമ്മയല്ലേ അച്ഛുനല്ലെ ഗുരുവല്ലെ എന്നിങ്ങിനെ ഗുരു 
ഭൂതന്മാരായവരില്കൂടെ ആ ഓാമ്മയില്ലാതാകും. അങ്ങിനെ വരുമ്പോഠം മഹടതിക്രമംനിമി 
ത്തം ശാസ്ത്രഗുരുവാക്യാനുസരണം ബഹുകാലം അഭ്യസിച്ചുണ്ടായിരുന്ന ബ്രഹ്മാകാരവൃത്തി 
നശിക്കും. അതിനാല് നുരകപാതം മുതലായ മഹാദോഷങ്ങഠം വിദ്വാനും അനുഭവിക്കേ 
ണ്ടതായ്തരും. അതിനാല് ഇയ്ിയങ്ങളെ വിഷയങ്ങളില്നിന്നു പിന്വലിക്കേണ്ടത്' അത്യാ 

വശ്യമാകുന്നു. 



ശ്രീമല്ഭഗവതഗീത 45 

6൮. രാഗദ്വേഷവിയുക്രൈസ്ത്ു വിഷയാനിന്ദ്രിയൈശ് ചരന് 

ആത്മവശ്യൈര്വിധേയാത്മാ പ്രസാദമധിഗച്ഛുതി. 

രാഗദ്വേഷവിയുക്രൈതഃ ട രാഗദ്വേഷങ്ങളോടുചേരാതിരിക്കുന്നവയും ആത്മവശ്യൈദട്ത 

൪െറ അധീനത്തിലിരിക്കുന്നവയുമായ, ഇന്ിയൈഃതു-ഇസ്ധിയങ്ങഠംകൊണ്ടാവട്ടെ, വിധേയാ 
ത്മാടസ്വാധീനു മനസ്തനായിട്ടു, വിഷയാന് വിഷയങ്ങളെ_അന്നാദികളെ, ചര൯--അനുഭ 
വിക്കുന്നവനായിട്ടും, പ്രസ്വാദംനൈമ്മല്യത്തെ, അധിഗച്ഛുതിടപ്രാപിക്കും. 

ഇന്ിയങ്ങളെക്കൊണ്ടു വിഷയങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കാതിരിക്കുന്ന വിടദ്വാന്െറ ശരീരയാത്ര 
എങ്ങിനെ സ്വധിക്കും. എന്ന ശങ്കയെ തീത്തുകൊണ്ടു നിത്യം സമാധിയഭ്യസിക്കുന്നവന്നു 
സിദ്ധിക്കുന്ന ഫലം കാണിക്കുന്നു:-__-രാഗദ്വേഷങ്ങഠംകഴ കാരണം വിഷയങ്ങളില് ഇഷ്ടം അ 
നിഷ്ടം എന്ന ഭാവനുകളാണ്. സകലവിഷയങ്ങളും ദോഷടുഷ്ടങ്ങളാകയാല് അവയില് 

വിരക്തി സമ്പാദിക്കേണം. അപ്പോം ഇന്്രിയങ്ങഠം വിദ്വാന്നധീനങ്ങളായ്ക്ുരും. തന്നിമി 
ത്തം മനസ്സം അവന്നധിനമാകും. ആ ജസ്രിയങ്ങളെക്കൊണ്ടു ശരീരത്തി ന്െറ നിലനിട്ലിന്നാ 
വശ്യമായ അന്നാദികളെ യഥാലാഭം ഇഷ്ടാനിഷ്ടഭാവം കൂടാതെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടുവ 
ന്നാല് ശുദ്ധമായ ആ മനസ്സ് തന്െറ അധീനത്തില് അകപ്പെടും. ചാഞ്ചല്യം എന്ന മന 

സ്സിെറ സ്വഭാവം നശിക്കും. അതുതന്നെയാകുന്നു പ്രസാദം എന്നു പറയപ്പെടുന്ന ധൈ 
മ്മല്യം. മനുശ്ചാഞ്ചല്യം കളങ്കം. മനസ്വൈയ്യും നൈമ്മല്യം ഏന്നു സാരം. 

65. പ്രസാദേസര്വടുഃഖാനാം ഹാനിരസ്്യോപജായതേ 

പ്രസന്നചേതസോഫ്യയാശുബ്ബദ്ധിഃ പയ്യ്യയവതിഷഫ്കതേ. 

പ്രസാദേഷപ്രസാഭം സിദ്ധിക്കുമ്പോഠം, അസ്യടഇവനന്െറ, സര്വഭഃഖാനാം ഹാനിമടസര്വ 
൭%ഖങ്ങളുടെയും നാശം, ഉപജായതേടമണ്ടാകുന്നു, ആശുടകൂടന്തന്നെ, പ്രസന്നചേതസ 
നിമ്മലമനസ്സുള്ളവന്െറ ബുദ്ധിഃടപ്രയ്ഞാ, പ്യവതിഷ്ലതേംപ്രതിഷ്ലയെ പ്രാപിക്കുന്നു. 

മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും സ്വാധീനുപ്പെടുത്തിയ വിദ്വാന്നുണ്ടാകുന്ന ഫലം 

കാണിക്കുന്നു:---സമാധിനിഷ്ലയില്കൂടെ ഇന്ദ്രിയ മനസ്സുകളുടെ ശുദ്ധിസിദ്ധമാകമ്പോഠം സു 
ഖഴുഃഖരൂപത്തില് മനുസ്സിന്നുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ ചാഞ്ചല്യങ്ങളും--വിക്ഷേപങ്ങളും--നശിക്കും 
ചിത്തപ്രസാദം എപ്പ്യോഠം ഉണ്ടാകുന്നുവോ അപ്പോം സകലവും ബ്രഹ്മം മാത്രമാണെന്നുള്ള 
നിശ്ചയാത്മികയായ ബുദ്ധി ബ്രഹ്മത്തില്തന്നെ സ്ഥിരപ്രതിഷ്ണയെ പ്രാപിക്കും. 

“86. നാസ്തിബുദ്ധിരയയക്തസ്യനചായുക്തസൃഭാവനാ 

നചാഭാവയതുഃ ശാന്തിരശാന്തസയകുതഃ സുഖം. 

അയുക്തസ്യടമനസ്സിനെ അടക്കാത്തവന്ന് ബുദ്ധിഃ ആത്മദഷ്ടഠി, നാസ്ത്രിടഉണ്ടാകയില്ല, ഭാ 
വനാച- ബഹ്മനിഷ്തയും ഉണ്ടാകയില്ല, അഭാവയതടഭാവനയില്ലാത്തവന്നു, നശാന്തിടേളപ 
ശമം ഉണ്ടാകയില്ല, അശാന്തസ്യടഉപശാന്തനല്ലാത്തവന്ന്', സുഖംടബ്ഹ്മാനന്ദം, കുത 
ഏത്ങിനെയുണ്ടാകും. 

വിഷയവൈരാഗ്യം കമ്മസന്യാസം എന്ന സാധനസമ്പത്തിയോടുകൂടെ ഗുരുമുഖ 
ത്തില്നിന്നു മഹാവാക്യാത്ഥം ശ്രവിച്ചാല്മാത്രം പോരാ. മനനുനിടിധ്യാസനകഠം ശീലിച്ച്” 
സമ്ൃഗ് ജ്ഞാനം സമ്പാടിച്ചാലല്ലാതെ മുക്തി ലഭിക്കയില്ല. സമ്ൃഗ് ജ്ഞാനമോ സമാധി 
കൊണ്ടേ കിട്ടുകയുള്ളു. സമാധിയാകട്ടെ നിശ്ശേഷം രാഗത്യാഗപൂവ്വകമായ ജന്ദിയനിഗഹം 

ഉള്ളവന്നുമാത്രം സിദ്ധിക്കും എന്നീ സംഗതികഠം “*“യതതോഹ്യപിക്രെന്തേയ്” എന്ന ത്തോ 

കുംമുതല്ക്കുള്ള $ ശ്ര്രോകങ്ങളാല് സ്റ്റഷ്മാക്കി. അതില് “4ധ്യായതോവിഷയാന് പുംസഃ? 
എന്നാദിയായ രണ്ടുമന്ത്രങ്ങളാല് വിഷയചിന്തനിമിത്തം ഉണ്ടാകുന്ന നരകപാതാടി ദോഷ 
ങ്ങജെ സ്തൂഷ്ടുമാക്കുന്നുണ്ടു്. വേദാന്തശ്രവണാടികഠംകൊണ്ടുമാതരം സംതൃഹ്ണനായിട്ടു സമാധ്। 
ഭ്വാരാ ആത്മസാക്ഷാല്കാരത്തിന്നായി പരിശ്രമിക്കാതിരുന്നാല് ജീവനമുക്തിഷയും അവസാ 

നത്തില് കൈവല്യവും സിദ്ധിക്കയില്ലെന്നു കാണിച്ച്" സമാധ്യനുഷ്ലാനം ആലസ്യംകൂടാതെ 
ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നുറപ്പിക്കുന്നു;-_വേദാന്തശ്രവണം എത്രതന്നെ ചെയ്തിരുന്നാലും ചിത്ത 
ത്തെ ഏകാഗ്രമാക്കി നിത്താത്തവന്നു പ്രത്ൃഗാത്മാവില് ബുദ്ധിക്കു സ്ഥിരത സിഭ്ധിക്കയില്ല. 
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അതു കിട്ടാത്തവന്നു ബ്രഹ്മംതന്നെ ആത്മാവെന്ന അനുഭവവും ഉണ്ടാകയില്ല. അതുണ്ടാകാ 
ഞ്ഞാല് തതികായ്യുമായ ശാന്തിയും അതുനിമിത്തമുണ്ടാകേണ്ടതായ ബ്രഹ്മാനന്ദവും ഉണ്ടാ 
കയില്ല. 

67. ഇന്ധരിയാണാം ഹിചരതാം യന്മനോനു വിധീയതേ 

തദസ്പ) ഹരതിപ്രജ്ഞാം വായയന്നാവമിവാംഭസി. 

ഇന്രിയാണാംടഇന്ിയങ്ങഠം, ചരതാംടസഞ്ചരിക്കുന്നവയായിട്ടു, യത് മ൯ഃടയാതൊരുമന 
സ്സ്, അനുവിധീയതേടഅനുസരിച്ച്' പ്രവൃത്തിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുവോ, തത് ആ മനസ്സ് അംഭ 
സിജലത്തിത, വായുഃടകാററ് നാവം ഇവടതോണിയെയെന്നപോലെ, അസ്ൃടഇവനന്െറ 

പ്രജ്ഞാംബു്ധിയെ ഹരതി--അപഹരിക്കും. 

സൂക്ഷ്മൂബു ദധിയുള്ളവരുടെ ശ്രവണാദിജന്യയജ്ഞാനം നശിക്കയില്ല. ശാസ്ത്രാദ്യഭ്യാ 

സം നശിക്കാത്തതുപോലെ. അതുകൊണ്ടു സമാധിയില്ലെ്കിലും ആത്മബോധം നശിക്കയി 

ല്ല. അതുകൊണ്ടു മുക്തിയും സിദ്ധിക്കും എന്നു ശങ്കിക്കേണ്ട. ശാസ്ത്രാദ്യഭ്യാസം അഗ്നിഹോ 
ത്രാദികമ്മാനുഷ്ലാനം എന്നിവ സ്വൃലമാണ്. അതുംകൂടെ നിത്യാഭ്യാസമില്ലാതിയന്നാല് 
മറന്നുപോകും. സൃക്ഷ്മത്തില്വെച്ചം അതിസൂക്ഷ്മമായ ആത്മബോധം സമാധിയുടെ അഭാ 

വത്തില് ഉറക്കുകയില്ലെന്നു പിന്നെ പറയേണമോ. അതിനാല് സമാധ്ൃഭ്യാസം അത്യാവ 

ശ്യം എന്നു കാണിപ്പാന് അതില് ഉറച്ചിരിക്കാതെ ബഹിര്മ്മുഖനായിരിക്കുന്ന വിദ്വാനു സം 
ഭവിക്കാവുന്ന ദോഷത്തെ വിശദമാക്കുന്നു:-_ഇസ്രിയങ്ങഠം വിഷയങ്ങളില് പ്രവൃത്തിക്കു 
സ്വോഠം അതിനെ അനുസരിച്ച' മനസ്സിനെയും പ്രവൃത്തിപ്പാന് അനുവദിക്കുന്ന വിദ്വാന്െറ 
ബ്രഹ്മനിഷ്ലയെ ആ മനനസ്സ്സ്, സമുദ്ജലത്തില് സഞ്ചരിക്കുന്ന കപ്പലിനെ കാററ്' എത്തേണ്ട 
ഭിക്കില്നിന്നു തെററിച്ച്' മറെറാരു സ്ഥാനത്തില് എത്തിക്കുന്നതുപോലെ, ബ്രഹ്മാനന്ദാ 
നുഭവത്തില്നിന്നു തെററിച്ച്' നശ്വരവിഷയാനന്ദത്തില് ചാടിക്കും. പദിച്ചവനും പഠിക്കാ 
ത്തവനും ഒരുപോലെ എന്നു നിലയില് അധഃപതിപ്പിക്കും. 

65. തസ്താദ്യസ്യ) മഹാബാഹോ നിഗൃഹിതാനി.സര്വശഃ 

ജന്ദ്രിയാണീന്ദ്രിയാത്വേദയസ്തസ്യ) പ്രജ്ഞാ പ്രതിഷ്ണിതാ. 

തസ്താത് അതുകൊണ്ടു, മഹാബാഹോ(ടഹേ വിരാഗഗണ്യ! യസ്യ-യാതൊരുവന്റെറ, സ 
വൃശഃ ഇഡ്രിയാണിടഎല്ലാ ഇസ്വിയങ്ങളും, ഇന്രിയാത്വേ്യടഇസ്രിയവിഷയങ്ങളില്നിന്നു, നി 
ഗൂഹീതാനിടനിഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നുവോ, തസ്യ-അവനെറ, പ്രജ്ഞാം ബുദ്ധി, പ്രതിഷ്ണിതാട: 
സ്ഥിരയായിരിക്കും. 

അതുകൊണ്ടു ഹേ ശൂരനായ അര്ജ്ജുന! ഇന്രിയങ്ങളെയെല്ലാം ശബ്ദാദിസകലവി 

ഷയങ്ങളില്നിന്നും പിന്വലിച്ച്' അതാതു ഗോളങ്ങളില് സ്വിരപ്പെടുത്തുവാ൯ സാധിക്കുന്ന 
വന്നു മാത്രമേ ബുദ്ധിയെ ബ്രഹ്മത്തില് സ്ഥിരപ്പെടത്തുവാ൯ കഴികയുള്ളൂ. 

69. യാനിശാസര്വഭതാനാം തസ്യാം ജാഗത്തിസംയമി 

യസ്യ്യാം ജാഗ്രതിഭതാനിസാനിശാപശ്യതോമുനേഃ 

ഭൂതാനാം പ്രാണികഠംക്ക്', യാവിശാടയാതൊന്നു രാത്രിയോ, തസ്യാം-അതില്, സംയമീട 
ഹ്മയ്ഞാനിം ജാഗത്തിടഉണന്ദിരിക്കുന്നു, യസ്യാം-യാതൊന്നില്, ഭതാനിടപ്രാണികഠം, 

ജാഗ്രതിടഉണന്ിരിക്കുന്നുവോ, സാം-അത് പശ്യതഃ മുനെടബ്ബഹ്മദശനം സിദ്ധിച്ച മുനി 
ക്ക്, നിശാടരാത്രിയാകുന്നു. 

സര്വ്വവും ബ്രഹ്മംമാത്രം എന്ന അനുഭവമുണ്ടായ മഹാത്മാവിന്നു ഇതരന്മാരില്നി 
ന്നുള്ള വിശേഷത്തെ കാണിക്കുന്നു:-_-സ്ഥിതപ്രജ്ഞനെ ഒഴിച്ച മറവള്ളവക്കെല്പാം യാതൊരു 

വിദ്യാരൂപിണിയായ പരദേവതാ--രാത്രിയെന്നപോലെ അജ്ഞാനാവ്ൃതയായിരിക്കുന്നുവോ 

സത്താസ് ഫൃത്തിവതിയായ ആ വിദ്യാവസ്ഥയില് ബ്രഹ്മജ്ഞാനി ഉണന്നിരിക്കുന്നു. ഞാന് 
എന്േറത്.ം ഇതെനിക്കനിഷ്ടം ഇതിഷ്ടം എന്നിങ്ങിനെയുള്ള ദ്ദൈതദൃഷ്യിയില്നിന്ന് 
അജ്ഞാനാവസ്ഥിതിയില്വിന്നു.-പ്രബുഭ്ധനായിട്ടു സത്താസ് ഫൃത്തിയില് ആരമിച്ചുകൊ 
ണ്ടിരിക്കുന്നു. മററിതരപ്രാണികഠം ഏതൊന്നില്-_ഏതൊരു ലോകവ്യവഹാരത്തില് ജാഗ 
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രൂകങ്ങളായിരിക്കുന്നുവോ. ആ നില ജ്ഞാനിക്കു രാത്രിയെനനപോലെയുമിരിക്കുന്നു. കാണുന്ന 

വന്, കാണത്തക്കത്', കാഴ്ച്, എന്ന മൂന്നുവിധഭേടങ്ങളെയും അതിക്രമിച്ച് അദ്ധിതിയൈകബ്ബ 
മ്മമായിട്ട വസിക്കുന്നു. സര്വ്വവാസനാക്ഷയംഡിമിത്തം ബ്രഹ്മ്ഞാനി ലോകവ്യവഹാരം 
അറിയാത്തവനായിത്തന്നെയിരിക്കുന്നു. അതിനാല് ഇതരപ്രാണികളുടെ പകതബ്ൃഷ്മവിത്തി 
ന്നു രാത്രിയായയം, അവരുടെ രാത്രി ഇവന്നു പകലായയം ഇരിക്കുന്നുവെന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 

10. ആപൂയ്യമാണമചലപ്രതിഷ്ണം സമുദ്രമാപഃ പ്രവിശന്തിയട്വത്' 

തദ്വല് കാമാ യം പ്രവിശന്തിസര്വേ സശാന്തിമാഷ്ല്യോതിനകാമകാമി. 

ആപൂദ്യ്മമാണംടപൂരിപ്പിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടും, അചലപ്രതിഷ്ണംടഇളക്കമില്ലാത്ത സ്വിതിയോട 
കൂടിയുമിരിക്കുന്ന, സമുദം-:സമുദത്തെ, ആപടജലം. യദ്വത്' പ്രവിശന്തി-ഏതരുവിധം പ്ര 
വേശിക്കുന്നുവോ, തദ്വത്' അതുപോലെ, സപവ്വേകാമാഃട-എല്ലാ ഭോഗ്യപടാത്ഥങ്ങളും, യംപ്ര 
വിശന്തിടയാതൊരുവനെ പ്രാപിക്കുന്നുവോ, സഃ-അവന് ശാന്തിംശാന്തിയെ ആപ്പോ 
തിടപ്രാപിക്കുന്നു, കാമകാമിടഭോഗ്യപദാത്ഥങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവന്, ന ആപ്പോതിടപ്രാ 
പിക്കുന്നില്ല. 

വിദേഹമുക്തി ആക്ദ ലഭിക്കും എന്നു കാണിക്കുന്നു. ഗാഗാ യമുനാ കാവേരിയെന്നി 

ങ്ങിനെ നാനാവിധനടിമാഗ്ലുങ്ങളില്കൂടെ എത്രയോ അധികം ജലപ്രവാഹം വന്നുചേന്നാ 
ലും സമുദം സ്വന്തനിലതെററാതെ ഏതുവിധം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നുവോ അതുപോലെ പ്രാര 

ബ്ലവശാല് എത്രയെത്ര ഭോഗ്യവസ്തക്കഠം വന്നുചേന്നാലും ഇല്ലെങ്കിലും. ചിന്മാതമായിരി 
ക്കുകയെന്നു സ്വന്തനില തെററാതെ ഏതൊരുവന്ിരിക്കുന്നുവോ അവന് വിദേഹകൈ 
വല്യത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. തുച്ഛുഭോഗ്യപദാത്ഥങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവന്നു ആ മഹാപദവി കി 
ടടുകയില്ല. 

11. വിഹായ കാമാന്യഃ സര്വാന്പുമാംശ്ചരതിനിസ്പൃഹഃ 

നിമ്മമോനിരഹംകാരഃ സശാന്തിമധിഗച്ഛ്യത! 

൮ ,പുമാന്൯-യാതൊരുപുരുഷന്, സനിരഹംകാരഃടഅഹങ്കാരമില്ലാത്തവനും. നിമ്മമഃ-എനെറ 

തെന്ന ഭാവമില്പാത്തവനും നിസ് പൂഹഃടആഗ്രഹമില്ലാത്തവനും ആയിട്ടു, സവ്യാന്കാമാന്ട 

സകല കാമങ്ങളേയും, വിഹായടവിട്ടിട്ടു, ചരതിടസഞ്ചരിക്കുന്നുവോ, സും അവന്, ശാ 
ന്തിം-ശാന്തിയെ, അധിഗച്ഛുതിടപ്രാപിക്കുന്നു. 

ഇസ്ധിയങ്ങളെ അടക്കാത്തവന്നുള്ള അനത്ഥങ്ങളെ മുമ്പെ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളതിനാല് 
മോക്ഷേച്ഛുയുള്ളവന് സദാ സമാധിന്ദിഷ്ൃനായിരിക്കേണം. എന്നറപ്പിക്കുന്നു:__ഏതൊരുപുരു 
ഷ൯ ശരിരേവ്വിയാടികളില് ഞാനെന്നും എനന്െറതെന്നമുള്ള ഭാവംവെക്കാതെ സവ്വത്തിലും 
ആഗ്രഹത്തെ വെടിഞ്ഞ്” ഒരേടത്തുതന്നെ വസിക്കാതെ ബ്രഹ്മാനന്ദം അനുഭവിച്പുകൊണ്ടു 
സവ്വത്ര സഞ്ചരിക്കുന്നുവോ അവന് ദേഹാവസാനത്തില് ബ്രഹ്മമായിത്തന്നെ ഭവിക്കുന്നു, 
വിഷയഭോഗങ്ങളെ ആഗ്ഹിക്കുന്നവന്നു ഈ മഹാപദവി ലഭിക്കയില്ല. 

19. ഏഷാ ബ്രാഹ്മീസ്ഥിതിഃ പാത്ഥ! നൈനാം പ്രാപ്യ വിമുഹ്ൃതി 

സ്ഥിത്വാസ്യഠമന്തകാലേ/പി ബ്രഹ്മനിര്വാണമുച്ഛുതി. 

പാത്ഥ!ം-ഹേ മുമുക്ഷുവായ അര്ജജുന॥, ഏഷാട ഇതാകുന്നു, ബ്രാഹ്മീസ്ഥിതിഃടബൃഹ്മനിഷ്ഠാ, 
ഏനാം- ഇതിനെ. പ്രാപ്യടപ്രാപിച്ചിട്ടു, ന വിമുഹൃത്।ടമോഹത്തിന്നവകാശമില്ലാതാകുന്നു. 
അസ്യയാംടഇതി ല്, സ്ഥിത്വാടസ്വിതിചെയ്തിട്ടു, അന്തകാലേ അപിടഅവസാനകാലത്തിലും, 
സ്ഥിത്വാ ഇരുന്നിട്ടും ബഹ്മനിര്പ്പാണംട ബുഹ്മാനന്ദത്തെം, ജുച്ഛുതിടപ്രാപിക്കുന്നു. 

ഇതിനെ മുമുക്ഷു അവശ്യം സമ്പാടിക്കേണം. മറെറാരുവിധത്തിലും സംസാരത്തി 
ല്നിന്നു മോചനം കിട്ടുകയില്ലെന്നുപദേശിച്ചുകൊണ്ടു ശ്രീഭഗവാന് ജ്ഞാനമമഹിമയെ പ്ര 
തിപാടിച്ചതി!നെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു--മോക്ഷേച്ഛുയുള്ളവന് അഭാജുനന് എന്തുകൊണ്ടെ 
ന്നാല് സംസാരടുഃഖത്തില്നിന്നു കരയണയിക്കുന്ന പ്രം) പരമാത്മാവിനെ അത്ഥിക്കുന്നവ 

നാകയാല് പാത്ഥന് ഏന്ന അത്ഥത്തോടുകൂടെ ഭഗവാന് പാത്ഥ! മുമുക്ഷോ ഞാന് പറയുന്ന 
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തിനെ ശ്രദ്ധിപ്പുകേഠംക്കുക! അതിനെ പ്രായോഗികമാക്കുവാന് ശ്രമിക്കുക-മുമുക്ഷ്യക്കാം സ 
മ്പാദിക്കേണ്ടതായ ബ്രഹ്മനിഷ്കയുടെ സ്വരൂപമാകുന്നു ഞാനിപ്പോഠം നിന്നോടു പറഞ്ഞത്. 
വിദേഹകൈവല്യത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവന് ജഈ നിലയില് എത്തിയാല് പിന്നെ ദേഹേ 
ന്രിയാദികളില് ആത്മഭാവനാരൂപമായ മോഹം അവന്നുണ്ടാകയില്ല. ഈ നിലയില് ചാഞ്ച 
ല്ൃമില്ലാതെ പ്രാരബ്ലാനുസരണം വന്നുചേരുന്ന സുഖടഖാദ്യവസ്ഥകളുടെ സാക്ഷിയായീട്ടു 
തന്നെ ജീവിച്ചിട്ട അവസാനത്തില് വിദേഹകൈവല്യത്തെ പ്രാപിക്കും. ദേവന്മാരില്ന്ിന്നു 
തന്െറ ചരമകാലം നന്നെയടുത്തിരിക്കുന്നുവെന്നറിഞ്ഞ ഖട്വാംഗന് എന്ന രാജാവു മുഹുത്ത 

സമയം ബ്രഹ്മനിഷ്ണയില് ഇരുന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ മുക്തിയെ പ്രാപിച്ച. അത്രയധികം മാഹാ 
ത്യം ഈ ബ്രഹ്മനിഷ്്ക്കുണ്ടു”. അതുകൊണ്ടു വിദേഹമുക്തിയെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരുവനും 
ബാഹ്യയവ്യാപാരങ്ങളെ തീരെയുപേക്ഷിച്ചു' ഈ സനിഷ്യയില് നിരന്തരം സ്ഥിതിചെയ്യേണം 

എന്നു സിദ്ധാന്തം. 

ഇതി ശ്രീമല്ഭഗവല്ഗീതാസ്മപനിഷല്സു ബ്രദ്മവിദ്യായാം യോഗശാസ്റ്രു 

ശ്രീകൃഷ്ണാജജുനസംവാദെ സാംഖ്യയോഗോനാമ ദ്വിതീയോദ്ധ്യായഃ സമാപ്പൂ$. 
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തി ശാന്തിഃ 

ഓം നമോഭഗവതേ വാസുദേവായ 

ശ്രീമല്ഭഗവല്ഗീിതയില് 3.0൦ അദ്ധ്യായം. 

അജ്ജുന മുവാച-അജ്ജുനന് പറഞ്ഞു. 

; ജ്യായസീചേല് കമ്മണസ്തേമതാബുഭ്ധിര്ജനാര്ദന്! 

തല് കിം കമ്മണിഘോരേമാം നിയോജസി കേശവ! 

ജനാദ്ദനടഹേ അജ്ഞാനനാശന।, കമ്മണടകമ്മത്തെക്കാഠം, ബുദ്ധിഃടജ്ഞാനം, ജ്യായസീം- 
ശ്രേഷ്ൃയാണെന്ന്'; തേടനിന്തിരുവടിക്ക്' മതാചേല്--അഭിമതമാണെങ്കില്, കിംടഎന്തിനാ 
യിട്ടു, ഘോരേംഭയങ്കരമായ, കമ്മണിടകമ്മത്തില്, കേശവംസവ്വേശ്വര!, മാംടഎന്നെ, 
നിയോജസിടപ്പേരിക്കുന്നു. 

രണ്ടാമരധ്യായത്തില് വിഷ്ട്രാമകമ്മാനുഷ്യാനുത്താല് ചിത്തശുദ്ധി വന്നതിന്നുശേഷം 
സവ്വകമ്മസന്യാസവും ജ്ഞാനനിഷ്ണയും പറഞ്ഞുപ്പ്യോഠം കമ്മത്തെക്കാഠം തത്കഷം ജ്ഞാന 

ത്തിന്നുതന്നെയെന്നാണ്' അദ്ധ്യായാവസാനത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിനാല് സംശ 
യം അജ്ജുനന്നുണ്ടായി. അതിനെ പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു ഭഗവാനോട് ചോഴടിക്കുന്നു:--ജന 
നുമരണാടി ൭2ഖങ്ങംക്കു കാരണമായ അജ്ഞാനത്തെ മൂലത്തോടുകൂടെ നശിപ്പിക്കുന്ന സ്വേ 
ശ്വര! കമ്മത്തേക്കാഠം ജ്ഞാനുംതന്നെ ശ്രേഷ്ലമെന്നാണ്' നിന്തിരുവടിക്കഭിപ്രായമെങ്കില് 
ഭക്തനും സഖാവുമായ എന്നെ ഹിംസാപ്രധാനുമായ യുദ്ധത്തില് എന്തിനായിട്ടു പ്രോത്സാ 
ഹിപ്പിക്കുന്നു. ഇശ്വരനായ നിന്തിരുവടിയുടെ പ്രേരണത്തെ അതിക്രമിക്കാന് ഞാൻ ശക്ത 
നുമല്ലെല്ലെൊ. ഉത്കൃഷ്ടമായ ജ്ഞാനത്തെ വിട്ടിട്ടു നികൃഷ്ടമായ കമ്മത്തില് പ്രേരിക്കുന്നതിന്നു 
കാരണമെന്താകന്നു. 

ഒ. വ്യാമിശ്രേണേവവാച്ചേനബുദ്ധിം മോഹയസീവമേ 

തദേകംവദനിശ്ചിത്യയേന ശ്രേയോഹമാപ് നയം 

വ്യാമിശ്രേണ ഇവംസന്മിശ്രമെന്നപോലെയിരിക്കുന്ന, വാക്യേനം-വാക്ൃത്താല്, മേ-എ, 
൯൩൨൨. ബുദ്ധിം-ജ്ഞാനുശക്തിയെ, മോഹയസിഇവം-മോഹിപ്പിക്കുന്നവോഎന്നു തോന്നുന്നു 
തദേകംട അവയില് ഒന്നിനെ, നിശ്ചിത്യടതീച്ചപ്പെടത്തീട്ടു, വദം-അരുളിചെയ്യേണം, യേന 
ഏതൊന്നിനാല്, അഹംടഞാന്, ശ്രേയഃടമ്രേയസ്സിനെ, ആപ് 'നുയാംടപ്രാപിക്കുമോ. 

കമ്മത്തില്ത്തന്നെ എനിക്കധികാരം എന്ന് ആദ്യം പറയുന്നു ജ്ഞാനത്തെ ശരണം 

പ്രാപിക്കുകയെന്നു അനന്തരം പറയുന്നു. അതിനാല് കമ്മജ്ഞാനക്ങളെ യോജിപ്പിപ്പുകൊ 
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ണ്ടെന്നപോലെയിരിക്കുന്ന വാക്ൃത്താല് ശരണാഗതനായ എന്റെറ ഗുഹണശക്തിയെ വ്യാ 

കലപ്പെടത്തുന്നതുപോലെ തോന്നുന്നു. അതെനറെറ ബുദ്ധിദോഷംകൊണ്ടുതന്നെയാണെന്നെ 
ഞാന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്നാല് കമ്മാനുഷ്ലാനുവും ജ്ഞാനനിഷ്ലയും ഒരേസമയത്ത്” ഒരു 

വന്നു സാഭ്ധ്യമല്പാത്തതിനാല് കമ്മജ്ഞാനമാഗ്ലങ്ങളില് ഏതൊന്നാണ് എനിക്ക്" ശ്രേയസ്തു 
രം എന്നു എന്െറ യോഗ്ൃതക്കനുസരിച്ചുള്ളതിനെ സവ്യജ്ഞനാഷയ നിന്തിരുവടി വിശ്ചയി 

ച്രരുി ചെയ്യേണം. ഇതാണ്” അജ്ജനന്െറ ചോദ്യം. 

ശ്രീഭഗവാനുഖാചടശ്രിഭഗവാനരുളിച്ചെയ്തു. 

8. ലോകേസ്തിന് ദ്വിവിധാനിഷ്ണാ പുരാ പ്രോക്താമയാനഘ 

ജ്ഞാനഭയാഗേന സാംബഖ്യാനാം കമ്മയോഗേന യോഗിനാം 

അസ്ത്രിന് ലോകേ ഈ ലോകത്തില്, ദ്വിവിധാസിഷ്ണാടരണ്ടുവിധമായ നില, മയാടഎന്നാ 
ല്, പുരാടപണ്ടുതന്നെ, പ്രോക്താടവിവരിച്ച പറയപ്പെടിരിക്കുന്നു, സാംഖ്യാനാംടബ്ഹ്മ 
വിത്തുകാംക്ക്', ജ്ഞാനയോഗേനു-ജഞാനയോഗംകൊണ്ടും, യോഗിനാംഗൃഹാശ്രമികഠം 
ഒര്", കമ്മയോഗേനടകമ്മയോഗംകൊണ്ടും.. 

ഹേ അജ്ജുന। നീ പറഞ്ഞതു ശരിതന്നെ. ഞാന് ഇതിന്നു മുമ്പേ പറഞ്ഞത്” ബു 

ദ്ധിദോോഷം നിമിത്തം നീ ശരിക്കു മരിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ടാണ്” സംശയം ജനിച്ചത്. ഇ 

പ്പോോഠം കുറെക്കൂടി സ്തറഷ്ടമമാക്കി പറയാം. കേട്ടുകൊഠംക. കമ്മസംസ്യാസത്തിന്നുള്ള യോഗ്യ 
ത നിണക്കുണ്ടായിട്ടില്ല. അതിന്നാവശ്യമായ കമ്മം ഫലകാഠംക്ഷകൂടാതെ നീ ചെയ്യേണം. 
അങ്ങിനെ ചിത്തശുദ്ധി സമ്പാടിച്ചതിന്നുശേഷം ജ്ഞാനനിഷ്കക്കഹത നീ സമ്പാദിക്കേ 
ണം എന്നാണ്” ഞാന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഈ ലോകത്തില് സിഷ്ണ്യാമകമ്മാനുഷ്യാനത്താല് 

ചിത്തശുദ്ധി സംപാടിച്ചവര് കമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചു” ആത്മവിചാരം ചെയ്യേണം. താദൃശ 
ചിത്തശുദ്ധി സമ്പാടിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികഠം ഫലകാംക്ഷ കൂടാതെ വിധ്യക്തകമ്മ 
ങ്ങളെ നടത്തുകയും വേണം എന്ന രണ്ടു നില രണ്ടുപേക്കും പ്രത്യേകം പററിയതാണെന്നു 
വേദദ്വാരാ ഞാന് പണ്ടുതന്നെ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. 

4. നകമ്മണാമനാരംഭാന്നൈഫ്യയമ്മയം പുരുഷോശ് നുതേ 
നചസന്ന്യസനാടേവസിദ്ധിം സമധിഗച്ഛൂതി. 

കമ്മണാംടകമ്മങ്ങളുടെ, അനാരംഭാത് - ആചരണം വിട്ടതുകൊണ്ടു, നൈഷ്കമ്മ്യംടമുക്തി 
യെ, പുരുഷഃടപൃരുഷന്, ന അശ്നുതേംഅനുഭവിക്കുന്നില്ല, സന്യസനാത്' ഏവചടസ 
ന്യാസംകൊണ്ടു മാത്രവും സിദ്ധിംടവിദേഹമുക്തിയെ പ്രാപിക്കുന്നില്ല. 

നിത്യകമ്മങ്ങളില് ക്ലേശമുണ്ടെന്ന വിചാരത്താല് മാത്രമുണ്ടാകുന്ന ശും്ലുവൈരാ 

ഗ്ൃത്താല് കമ്മങ്ങളെ ഉ.പേക്ഷിക്കുന്നതുകൊണ്ടും ശിഖായതേഞാപവിതത്യാഗരൂപമായ ബാ 

ഹൃസസന്്യാസസ്വീകാരംകൊണ്ടും മാത്രം പുരുഷന്നു വിദേഹകൈവല്യപ്രാഫ്ഠിരുപമായ സി 
ദ്ധിയുണ്ടാകയില്പ. അതുകൊണ്ടു ക്ലേശരഭൂയിഷ്ടമമയേ കമ്മത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് ബാഹൃസമ്ന്യാ 
സസ്വീകാരം ചെയ്യാമെന്ന വിചാരം ഗുണകരമല്ല. 

5. നഹികശ്ചില് ക്ഷണമപിജാതു തിഷ്തതുയകമ്മകൃത്' 

കായ്ക്യതേഹ്ൃവശഃ കമ്മസര്വഃ പ്രകൃതിരൈഗ്ലണൈഃ. 

കശ്ചില്ം- ഒരുവനും, ജാതു-ഒരുകാലത്തിലും, അകമ്മകൃത'ടകമ്മം ചെയ്യാത്തവനായിട്ടു, നഹി 
തിഷ്ണതി ട ഇരിക്കുന്നില്ല, സവ്വഃ-എല്ലാപ്രാണിഷും, പ്രകൃതിജൈഃടപ്രൃതിയില്നിന്നുത്ഭവിക്കു 
ന്ന. ഗുണൈടംസത്വാടിഗുണങ്ങളാല്, അവശ്വടഅസ്വതന്തനായിട്ടു, കായ്യുതെചെയ്യി ച്ചി 
ക്കപ്പെടുന്നു. 

സവ്വകമ്മഞ്ങളേയും ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്ധകൊള്ളാമെന്ന വിചാരം വ്യത്ഥമാണു'. ബ്രഹ്മ 

ജ്ഞാനിക്കുമാത്രമല്ലാതെ അന്യയന്നതു സാധ്യമല്ലെന്നു കാണിക്കുന്നു:--ഈ ലോകത്തില് ഒരു 
പ്രാണിയും ഏതെങ്കിലും വിധത്തില് കമ്മം ചെയ്യാതെ സുഷുപ്തിയൊഴികെയുള്ള ജാഗ്രത്ത്" 
സ്വപ്പം എന്ന രണ്ടവസ്വകഴ്ിലും ഒരു സമയത്തിലും ഇരിക്കുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാല് 
എല്ലാ പ്രാണടിവഗ്ലവും സത്വം, രജസ്സ്, തമസ്സ്, എന്ന മൂന്നു ഗുണങ്ങളില്നിന്നുണ്ടാകുന്ന 
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വാസനുകാം നിമിത്തം സ്വാതന്ത്യം ഇല്ലാത്തതായിട്ടാണിരിക്കുന്നത്'. ആ പലവിധ വാസന 

കഠം കമ്മത്തില് പ്രാണിവഗ്ഗുത്തെ ബലാല്കാരേണ പ്പേരിക്കും. പ്ൃത്തികഠംക്കാശ്രയമായിട്ടു 
ബ്രഹ്മത്തെ അറിഞ്ഞവന്നു മാത്രമേ കമ്മം വിട്ടിരിപ്പാന് കഴികയഷു്മു. ഗുണബദ്ധന്നു സ്ധാധ്യ 
മല്ലെന്നു സ്ധാരം. 

6. കമ്മേന്രിയാണി സംയമ്യ യ ആസ്നേമനസാസ്കരന് 
ഇന്രിയാത്ഥാന് വിമുഡ്ധാത്മാമിഥ്യാചാരഃസമ ചൃതേ. 

വിമൂഡ്ധാത്മാടകാഷ്യാകായ്യും തിരിച്ചറിവാന് കഴിയാത്ത മനസ്സോടുകൂടിയവനായിട്ടു, കമ്മേ 
ന്രിയാണിടകമ്മേസ്രിയങ്ങളെ, സംയമ്യടഅടക്കീട്ട് ; ഇസ്രിയാത്ഥാന്-ഇസ്ധിയവിഷയങ്ങളെം, 
മനുസാടമനസ്റ്കൊണ്ടു., സ്കൂരന്-ഓക്കുന്നവനായിട്ടു,, യഃ ആസ്ലേംയാതൊരുവന് ഇരിക്കുന്നു 

വോം സഃ മിഥ്യാചാരഃടഅവന് കപടം ആചരിക്കുന്നവന് എന്ന്; ഉുച്യതേടപറയപ്പെടന്നു. 

കമ്മങ്ങളില് എപ്പെടാതെ കൈകാല് മുതലായ അവയവങ്ങളെ അടക്കിയിരിക്കാ 

മെല്ലൊ എന്നാണ് വിചാരമെങ്കില് അതുകൊണ്ടെന്തു ഫലം. ജനവഞ്ചനം മാത്രമാണത്. 

ഞാന് സസ്പ്യാസിയാണെന്നു വേഷംകാട്ടി ലോകത്തെ വഞ്ചിക്കുക മാത്രം ഫലം എന്നു കാ 
ണിക്കുന്നു:---എന്െറ മനഃസ്ഥിതി എന്ത്; അതനുസരിച്ചു്” ഞാന് ചെയ്യേണ്ടതായ സദാ 
ചാരം എന്ത്? എന്നു വേര്തിരിച്ചറിയാതെ ബാഹ്വയയ്രിയങ്ങളെ പ്രവൃത്തിയില് ഏപ്പെട 
ത്താതെ മനസ്സുകൊണ്ടു ശബ്ദാടിവിഷയങ്ങളെ സ്തൂരിച്ച്' കണ്ണൂകഠം മാത്രം അടച്ചിരിക്കുന്ന 
ഒരുവന് കപടം കാട്ടുന്നവന് മാത്രമാണെന്നു ലോകം അപവദിക്കും. അതുതന്നെയാണ് 
തന്െറ വ്യാപാരം എന്നവനും അറിഞ്ഞ കൊണ്ടുതന്നെ ഇരിക്കും. ജീവസന്ധാരണം ചെയ്താ 

നുള്ള ഈ വേഷംകൊണ്ടു കൃതാത്ഥത അവന്നെങ്ങിനെ സിദ്ധിക്കും. ഈ വില വിവേകിക്കു 
യോഗ്യമായതല്ലെന്നു സാരം. 

1. യസ്ത്വിന്രിയാണിമനസാനിയമ്യാരഭത്യേജജുന 

കമ്മേന്രിയൈഃ കമ്മയോഗമസക്തഃ സവിശിഷ്യതേ 

യഃ തു-യാതൊരുവനാകട്ടെ, ഇനിയാണിടജന്രിയങ്ങളെ, മനസാ-മനസ്സകൊണ്ടു്', നിയമ്യട 
നിയന്ത്രിച്ചു, അജ്ജുനടഹേ അജ്ജുനം അസക്ത3ടആസക്തിയില്പാത്തവനായിട്ടും, കമ്മേ 

വ്രിയൈടകമ്മേസ്രിയങ്ങഠംകൊണ്ടു”, കമ്മയോഗംടകമ്മയോഗത്തെ, ആരഭതേടനടത്തുന്നു 

വോം സഃ വിശിഷ്യതെ- അവന് വിശിഷ്ടനാകുന്നു. 

ആത്മസാക്ഷാല്കാരം സിദ്ധിക്കാതിരിക്കുന്ന മുമുക്ഷ്ുവിന്നു കമ്മസന്യാസത്തെക്കാഠം 
കമ്മയോഗംതന്നെ ശ്രേയസ്തരരമെന്നും അതെങ്ങിനെ നടത്തേണമെന്നും ഉപദേശിക്കുന്നു:- 
ഹേ അജ്ജുന! ആത്മാവിനെ അറിയാത്തവനും അറിവാനാഗ്രഹിക്കുന്നവനുമായ സമത്ഥ 

നായ ഒരുവന്നു ഇസ്ിയങ്ങളെ ദോഷങ്ങളില് പ്രവൃത്തിപ്പാനനുവദിക്കാതെ മനുസ്റകൊണ്ടു 
നിയന്തരണംചെയ്ത്ക് വദഗാദികളായ ജസഡ്രിയങ്ങളെക്കൊണ്ടു വിഹിതങ്ങളായ ശ്രൌതസ്താത്ത 
കമ്മങ്ങളെ ഫലകാംക്ഷകൂടാതെ ഇരശ്വരാ്്യൂണമായിട്ടു നടത്തുന്നതാണ്” ശ്രേയസ്തരരം. അ 
ങ്ങിനെ നടത്തുന്നവന് മുമ്വേപറഞ്ഞ അപക്വസന്യാസിയെക്കാഠം വിശിഷ്ടനാകുന്നു. എ 

നതുകൊണ്ടെന്നാല് അവന് അന്തഃകരണശുദ്ധിക്കു കാരണമായ സ്വധമ്മങ്ങളെ വിധ്യനുസര 
ണം നടത്തുന്നു. ആത്മാവിനേയും അന്യരേയും വഞ്ചിക്കുന്നില്ല. ശാസ്ത്രവിശിയെ അനുസരി 
ക്കുന്നു. അതിനാല് അവന് ക്രമത്തില് ആത്മസാക്ഷാതകാരത്തിന്ന അഹനായ്ത്ുരും. 

൫. നിയതം കുരുകമ്മത്വം കമ്മവയായോഫ്റയകമ്മണഃ 

ശരിരയാത്രാപിചതേനപ്രസിദ്ധ്യേദകമ്മണഃ. 

ഹിടയാതൊന്നു ഹേതുവായിട്ടു, അകമ്മണേകമ്മസന്യാസത്തേക്കാഠം, കുമ്മടകമ്മയോഗം 
ജ്യായഭടശ്രേഷ്ഠം, ത്വംനീ, നിയതംകമ്മംവിധിച്ചതായ നിത്യനൈമിത്തികകമ്മത്തെ, കരു 
ചെയ്താലും, അകമ്മണഃകമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന, തേടനിന്െറം, ശരീരയാത്രാ അപിചട 
ശരീരനിവ്വഹണവും, നൂപ്രസിഭ്ധേത് സാധിക്കയില്ല. 

ജ്ഞാനം സിദ്ധിപ്പാനും മിഥ്യാചാരം എന്ന ദോഷം ബാധിക്കാതിരിപ്പാനും കമ്മം 
ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നുപദേശിക്കുന്നു:__കമ്മബന്ധം ഇല്ലാതാക്കുന്നതുതന്നെ അറിഞ്ഞവനാ 
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ലും ആത്മാവിനെ അറിവാനുള്ള യോഗ്യത സിദ്ധിച്ചവനാലും ചെയ്യപ്പെടുന്ന കമ്മസസ്്യാ 
സം. എന്നാല് കമ്മം ടു8ഖപ്രദം എന്ന വിചാരത്താല് മാത്രം ചെയ്യു പടന്ന മൂഡമായ സ 

ന്യാസത്തെക്കാഠം വിഹിതകമ്മാനുഷ്ലാനും അന്തഃകരണശുദ്ധി ഹേതുകമാകയാല് ശ്രേഷ്ണമാ 
കുന്നതുകൊണ്ടു നീ കമ്മം ചെയ്തുകൊഠാംക അതാണ് നിണക്കു ശ്രേയസ്തരം. അതു മാതമല്ല 

കാട്ടിലോ പര്വ്വതഗുഹയിലൊ പോയിരുന്നു കമ്മമൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതായാല് ന 
നെറ ശരീരസംരക്ഷണംപോലും സാധിക്കയില്ലെല്ലെൊ. ശരീരത്തെയെന്നപോലെ ആത്മാ 

വിനേയും ജനനമരണുപ്രവാഹരൂപമായൂ സംസാരസമൃദത്തില്നിന്നുദ്ധരിപ്പാനും കമ്മയോ 

ഗം അത്യാവശ്യമാകയാല് അതു നടത്തുകതന്നെ വേണം എന്നുപദേശസാരം. 

9. യജ്ഞാത്ഥാല് കമ്മണോ/ന്ൃത്രലോകോയം കമ്മബന്ധനഃ 

തദത്ഥം കമ്മകൌന്തേയ മുഷതസംഗഃ സമാചര. 

യജ്ഞാത്ഥാല്.-ഈശ്വരന്നായ്്ൊണ്ടുള്ള, കമ്മണഃ അന്യൃതൂടകമ്മത്തില്നിന്നന്യമായതില്, അ 
യംലോകഃ ഈലോകം കമ്മബന്ധന്ടകമ്മമാകുന്നു ബന്ധത്തോടുകൂടിയതാകുന്നു, കെൌന്തേ 
യ്വടഅജജുമ്പ, തദത്ഥം--ഈശ്വരന്നായ്റ്ൊണ്ട്', കമ്മടകമ്മത്തെ, മുക്തസംഗസംഗംവെടി। 

ഞ്ഞ്, സമാചരംനന്നായി ചെയ്യുക. 

കമ്മം ബന്ധഹേതു. ജ്ഞാനം മുക്തിഹേതുവെന്നല്ലെ പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു്'. അയ്തൂ 

കൊണ്ട് ബന്ധത്തിന്നു കാരണമായ കമ്മം ഞാന് എന്തിനായിട്ടു ചെയ്യേണം എന്നു ശങ്കക്കു 
സമാധാനം:--ശ്രീവിപ്ല്ലുപ്രസാദം സിദ്ധിപ്പാനായി മാത്രം ചെയ്യുന്ന കമ്മം ബന്ധഹഛേതുവാ 
യില്ല. കാമ്യകമ്മങ്ങളാണ്' ജന്മമരണഹേതുക്കളാകുന്നതു്. അതുകൊണ്ട്” ഹേ അജജ്ുന! ഫ 

ലത്തില് ആഗ്രഹിക്കാതെ ഭഗവല്പ്രസാദം സിദഭ്ധിപ്പാനായിട്ട് നിത്യനൈമിത്തികങ്ങളായ 
സ്വധമ്മങ്ങളെ നീ ചെയ്തുകൊഠാംക. വിഹിതകമ്മം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതും കാമ്യങ്ങളും നിഷിദ്ധ 
ങ്ങളൂമായ കമ്മങ്ങളെ ചെയ്യുന്നതുമാണ്” ബന്ധഹേതുക്കഠം എന്നു സാരം. 

10. സഹയജ്ഞ 8 പ്രജാഃ സ്തഷ്ട്വാ പുരോവാച പ്രജാപതിഃ 

അനേനപ്പസവിഷ്യധ്വ മേഷവോ സ്ത്വിഷ്ടകാമധുക്. 

പുരാടപണ്ടു, പ്രജാപതിഃട ബൃഹ്മാവു', സഹയജ്ഞാടടയജ്ഞങ്ങളോടുകൂടിയം പ്രജാഃപ്രജക 
ഒം, സൃഷ്ട്വാടസൃഫ്യിച്ചിട്ട', ഉവാചം-പറഞ്ഞു, അനേന ഇതിനെക്കൊണ്ട്', പ്രസവിഷ്യധ്വം 
സന്തോഷിപ്പിക്കുവിന്, ഏഷഃടഇത്', വഃനിങ്ങളുടെ, ഇഷ്ടുകാമധുക്ടഇഷ്ടത്തെതരുന്ന കാ 
മധേനുവായിട്ട്', അസ്തൂ-ഭവിക്കട്ടെ. 

ജ്ഞാനുസിദ്ധിക്കും, കാപട്യനിവ്ൃത്തിക്കും, ശരീരനിലനില്ലിന്നും കമ്മം ആവശ്യമാ 
ണെന്നു കാണിച്ചു. ഇതുമുതത് ധമ്മം അറിയുന്നവരുടെ നിശ്ചയം പ്രമാണമാകയാല് ധമ്മി 
ഷ്ലോത്തമനായ ബ്രഹ്മാവിനെ ആദികല്ലനയെ എടുത്തു കാണിക്കുന്നു. സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭ 
ത്തില് ശ്രുതികച്ചില് യജ്ഞവിധികളേയും അതു നടത്തുവാനധികാരമുള്ള ബ്രാഹ്മണാദിവള്്ണ 
ങ്ങളേയും സൃഷ്ടിച്ചശേഷം ആ പ്രജകള്ളോടു ബ്രഹ്മാവു പറഞ്ഞു:-_ഇഈ യജ്ഞംകൊണ്ട് ന] 
ങ്ങഠം ദേവന്മാരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവിന് ഇതു നിങ്ങാം ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിഷയസുഖസാധ 
നങ്ങളെ നല്കുന്ന കാമധേനുവായിട്ടു ഭവിക്കട്ടെ, എന്നു അനുഗുഹിക്കയും ചെയ്തു. സകാമ 

ന്മാക്ട്' വിഷയസുഖസാധനങ്ങക്കും സ്വഗ്ലലാഭത്തിന്നും, നിഷ്ണാമന്മാക്ക്' അന്തകരണശു 
ഭ്ധിക്കും കമ്മം കാരണം എന്നു സാരം. 

11, ദേവാന് ഭാവയതാനേന തേ ദേവാ ഭാവയത്തുവഃ 

പരസ്സുരം ഭാവയന്തഃ ശ്രേയഃ പരമവാപ്പുയഥ. 

അനേന ഇതിനെക്കൊണ്ട്', ദേവാ൯ ദേവന്മാരെ, ഭാവയതംസന്തോഷിപ്പ്ിക്കുവിന്, തേ 
ദേവാഃ ആ ദേവന്മാര്, വഃടനിങ്ങളെ, ഭാവയത്തു-സന്തോഷി പ്പിക്കട്ടെം പരസ്സുരംടഅന്യ്യോ 

നം ഭാവയന്തടസന്തോഷിപ്പിക്കുന്നവരായിട്ടു, പരംമ്രേയഃ-പരമമ്രേയസ്സിനെ, അവാ 
പ്ര്്യഗടപ്രാപിച്ചുകൊടംവിന്. 

യജ്ഞകമ്മം ഇഷ്ടഫലത്തെ നല്കുന്നത് ഏതുവിധത്തിലാണെന്നു കാണിക്കുന്നു 

ശ്ുതിസ്തതികളില് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തീട്ടുള്ള യജ്ഞകമ്മങ്ങഠംകൊണ്ടു' നിങ്ങാം ദേവന്മാരെ സ 
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ന്തോഷിപ്പിക്കുവി൯. ചരു, പുരോഡാശാടികളെക്കൊണ്ടു്' സന്തുഷ്ടന്മാരായ ദേവന്മാര് നി 
ങ്ങളേയും സന്തോഷിപ്പിക്കട്ടെ. ഇങ്ങിനെ അന്വ്യോന്യം സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നവരായിട്ടു പരമ 
ശ്രേയസ്സിനെ_വിദേഹകൈവല്യത്തെ_നിങ്ങഠം പ്രാപിച്ചുകൊഠംവിന്. അന്യ്യോന്യം എന്ന 
വാക്കുകൊണ്ടു” ദേവന്മാക്കും വിദേഹകൈവല്യം എന്ന ഫലം സിദ്ധിക്കുമോ എന്നു ശങ്കയു 

ണ്ടായെന്നു വരാം. ആ ശങ്ക വേണ്ടാ. ടേവന്മാരുപദേശവിഷയമല്ല. പ്രജകളോടാണുപദേ 
ശം. ധമ്മോപദേശം പ്രജകഠംക്കാണ്' കൊടുക്കുന്നത്. യജ്ഞാദ്യനുഷ്ലാനത്താല് ഞാനയോ 

ഗ്യതയും അതില്കൂടെ വിദേഹമുക്തിയും നിങ്ങറംക്കുങ്രാകം എന്നാണത്ഥം. 

മം ഇഷ്ടാ൯ ഭോഗാന് ഹി വോ ദേവാ ദാസ്യന്തേ യജ്ഞഭാവിതാഃ 

തൈദ്ദത്താനപ്രദായൈദ്യോ യോളംക്തേ സ്നേന ഏവസുഃ. 

യണ്ഞഭാവിതാഃടയയ്ഞങ്ങളാല് സന്തോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട, ദേവാഃടദേവന്മാര്, വഭടനിങ്ങം 
ക്ക് ഇഷ്ടാന്ഇച്ഛാവിഷയങ്ങളായം, ഭോഗാന്ം-ഭോഗങ്ങളെ, ദാസ്യന്തെടദാനംചെയ്യും, 
തൈ അവരാല്, ഭത്താന്ംദാനംചെയ്യപ്പെട്ടവയെ, എഭ്യ2ഇവക്കായ്ക്ൊണ്ട് , അപ്രദായം 
കൊഴുക്കാതെ, യു-ഏതൊരുവന്, ഭംക്തേ-ളജിക്കുന്നുവൊ, സ്വടഅവന്, സ്നറേനഃ ഏവട 
ചോര൯തന്നെ ആകുന്നു. 

ർ യജ്ഞങ്ങളാല് സന്തോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട ദേവന്മാര് മുമുക്ഷൂക്കഠാംക്ക്' പാരലെൌകികസു 
ഖം മാത്രമല്ല ഐഹഫികസുഖത്തേയും നല്കും. അതുകൊണ്ടവരെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാ൯ യ 

ഇഞ്ഞാദികഠം അവശ്യം നുടത്തേണം. അല്ലാതിരുന്നാല് ദോഷമുണ്ട് എന്നു സൂചിപ്പിക്കുന്നു; 
ശ്രുതികളിലും സ്തൂതികളിലും നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്മ ആരാധനകളാല് പ്രീരിപ്പെടത്തുന്ന ദേവന്മാര് 
നിങ്ങക്ക്” ഇച്ഛാവിഷയങ്ങളായ പശുപൃത്രകളത്രധനധാന്യാദികളെ നല്കും. അവര് തന്നി 
രിക്കുന്ന ആ പദാത്ഥങ്ങളെ ചരു, പുരോഡാശാദിരൂപേണ അവക്കു നിവേദിക്കാതെ കേവ 
ലം ശരീരപോഷഞത്തിന്നുവേണ്ടി മാത്രം യാതൊരുവന് അനുഭവിക്കുന്നുവോ അവന് ചോ 
രന്തന്നെയാകുന്നു. ദേവകടം യജ്ഞംകൊണ്ടും ജൂഷികടം ബ്രഹ്മചയ്യുംകൊണ്ടും പിത്തകുടം 
സന്താനോല്പാടനംകൊണ്ടും തീക്കാത്തവന് മൂന്നുവിധത്തില് കടക്കാരനും ശിഷ്ടന്മാരാല് 

നദിന്്യനും ദേവബ്രഹ്മസ്വാപഹത്താവിന്െറ ഗതിക്ക്" പാത്രീഭതനുമാഡ്ക്രരുമെന്ന്' സ്തൂതിപ്പ 
മാണമുണ്ട്. 

18. യജഞശിഷ്ടാശിനഃ സന്തോമുച്യന്തേ സപവ്വകിലബിഷൈഃ 

ഭംജതേ തേത്വഘം പാപായേപചതന്ത്യാത്മകാരണാല്. 

യജ്ഞശിഷ്ടാശിനഃ സന്തടേയജ്ഞശേഷം അനുഭവിക്കുന്ന സത്തുക്കാം, സവ്യകില്ബിഷൈട 
സകല പാപങ്ങളാല്, മുച്യന്തേ-മോചിക്കപ്പെടുന്നു, യേടയാതൊരുത്തര്, ആത്മകാരണാ 
ത-തങ്ങാക്ക്' വേണ്ടീട്ടുമാതം., പചന്തിടപചിക്കുന്നുവോ, തേതു-അവരാകട്ടെ, പാപാമട 
പാപികളാകുന്നു, അഘംപാപത്തെ. ഉംജതേം ഉജിക്കുന്നു. 

പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങളെ നടത്തീട്ട' അവശേഷിച്ച അന്നത്തെ ഉജിക്കുന്നവര് സ്വ 

പാപനിര്മ്മുക്തന്മാരാകുന്നു. ഏതൊരുത്തര് ദേവതാതിഥികളെ ഉദ്ദേശിക്കാതെ തങ്ങഠംക്കു 

വേണ്ടിട്ടുമാതം അന്നാടികളെ ഉണ്ടാക്കി അനുഭവിക്കുന്നുവോ അവര് പാപത്തെയാണു അനു 

ഭവിക്കുന്നത്” എന്നു കാണിച്ചുംകൊണ്ട്' പഞ്ചമഹായജ്ഞാനുഷ്ണാനം പ്രതിദിനം കത്തവ്യമാ 
ഞെന്നുവപ്പിക്കുന്നു:-_ ദേവയജ്ഞം പിതൃയജ്ഞം എന്നിപ്രകാരം ശ്രുതി നിശ്ധയിച്ചിരിക്കുന്ന 
യജ്ഞങ്ങളെ നടത്തിയശേഷം അവശിഷ്ടാന്നത്തെ ഏതൊരുത്തര് ളൂജിക്കുന്നുവോ അവര് പാ 

പങ്ങളില്നിന്നു മുക്തന്മാരാകുന്നു. അങ്ങിനെയല്ലാതെ തങ്ങംവേണ്ടിട്ടുമാതൃം അന്നാദിക 

ളെ ഉണ്ടാക്കി ഉജിക്കുന്നവര് അന്നത്തെയല്ലാ പാപത്തെയാണ്' ഉജിക്കുന്നതു്'. അതിനാലവര് 

പാപികളാകുന്നു. ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികഠംക്ക്' അഞ്ചുവിധമായ പാപം അറിഞ്ഞം അറിയാതേ 
യും വന്നുചേരുന്നുണ്ടു്. അറിവോടുകൂടെ സ്ഞ്ചരിക്കുമ്പോഠം കാലടികളില് അകപ്പെടുന്ന 

ചെവപ്പാണികാഠംക്ക്' ജീവഹാനി നേരിടുസനതാണ്' അറിവോടുകൂടിയ പാപം, ““കണ്ടനീപേ 
ഷണി ചുപ്പിചോദകുംഭീചമാര്ജ്ജനീ പഞ്ചസ്മനാഗൃഹസ്ഥസ്യ പഞ്ചയജ്ഞാല് പ്രണശ്യതി?" 
വെല്ല് കത്തിയരിയാക്കുക മാവുമുതലായത് അരക്കുക കടുകവറക്കുക; കുടത്തില് വെള്ളം 
നിറപ്പുവെക്കുക; കോലായ മുററം മുതലായവ അടിച്ചു ശുദ്ധമാക്കുക എന്ന അഞ്ചുവിശ യ്യാ 
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പാരങ്ങഠം നിമിത്തം പ്രാണികാംക്കു ജീവഹാനി നേരിടും. ആ പാപം പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങ 
ംകൊണ്ട ദിവസേന തീക്ണെം. ദേവപൂജാം പിതൃതല്ല്യണം, ജൂഷിപൂജാ, ഭൂതബലി, അതി 
ഥിസല്ക്കാരം ഇവയാണ്” പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങാം. മുമുക്ഷുക്കഠം ഇങ്ങിനെ ചെയ്യുന്ന നിത്യ 
കമ്മങ്ങം അന്തഭകേരണശുദ്ധിദ്വാരാ മോക്ഷസാധകങ്ങളായും ദേവപ്രസാദദ്വാരാ ലോകക്ഷേ 
മകരങ്ങളായ വൃഷ്ട്്യാടിഹേതുക്കളായും ഭവിക്കും. ആകയാല് നിത്യകമ്മങ്ങളെ നടത്തുക്തന്നെ 
വേണം. ഒരു കമ്മംകൊണ്ട്' സ്വചിത്തശുദ്ധിയും ലോകക്ഷേമവും എന്ന രണ്ടു ഫലം സിദ്ധി 
ക്ളുമെന്ന് ഓക്കണം. 

14. അന്നാരി ഭവന്തിഭതാനി പജ്ജന്യാദന്നസംഭവഃ 

യജ്ഞാതഭവതിപജ്ജന്വേോ യജ്ഞഃ കമ്മസമുതദവഃ. 
യജ്ഞാത്യജ്ഞത്തില് നിന്ന്, പജ്ജന്യയഃടവൃഷ്ഠി, ഭവതിടതുണ്ടാകുന്നു, പര്ജ്ജന്യയാല്ടവൃഷ്ടി 
യില്നിന്ന്, അന്നസംഭവഃടഅന്നം ഉണ്ടാവുന്നു, അന്നാത് ടരന്നത്തില്നിന്ന്, ഭതാനിടപ്രാ 
ണികഠം, ഭവന്നിടതുണ്ടാകുന്നു. യജ്ഞഃടയജത്തം, കമ്മസമുത്ഭവഃടകമ്മത്തില്സിിന്നുണ്ടാകുന്നു. 

കമ്മം മോക്ഷഹേതുവാണെന്നു മുമ്വേകാണിച്ചു. ജഗല്സ്ഥിതിക്കും കമ്മം കാരണമാ 
ണെന്ന്" ഇപ്പ്യോഠം കാണിക്കുന്നു:__വേദവിധിപ്രകാരം നടത്തുന്ന യജ്ഞത്തില്നിന്നു വൃഷ്ടി 
യും വൃഷ്ടിയില്നിന്ന്' ്രീഹിയവാദിധാന്യങ്ങളും, മാതാപിതാക്കന്മാര് ഭക്ഷിക്കുന്ന അന്നര 
സത്തില്നിന്ന്' സന്താനങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നു. യജ്ഞമാകട്ടെ കമ്മത്തില്നിന്നുണ്ടാകുന്നു. 

16. കമ്മബ്രഹ്മോത്ഭവം വിദ്ധി ബ്രഹ്മാക്ഷര സമുത്ഭവം 
തസ്ത്രാല് സവ്ൃഗതംബ്രക്മ നിത്യം യജേഞ പ്രതിഷ്ണിതം. 

കമ്മടകമ്മം, ബ്രഹ്മോത്ഭവംവേദത്തില്നിന്നുണ്ടായത്' എന്ന്; വിദ്ധിടഅറിഞ്ഞകൊഠംകൃ 
ബ്രഹ്മം-വേദം, അക്ഷരസമുത്ഭവംടപരമാത്മാവില്നിന്നുണ്ടായതും, നിത്യംടനാശരഹിതവു 
മാണെന്നും വിഭ്ധി-അറിയുകം തസ്കാല് അതുകൊണ്ട്, സവ്യഗതംബ്രഹ്മ-സപവ്വത സ്ഥിത 

മായ വേദം, യജേഞം-യജ്ഞകമ്മത്തില്, പ്രതിഷ്ിതംടപ്രതിഷ്ണിക്കപ്പെടിരിക്കുന്നു. ൪ 

യജ്ഞത്തിന്നു കാരണമായ കമ്മം ജൂഗാടിലേദങ്ങളില്നിന്നും വേദങ്ങഠം പരമാത്മാ 
വിണ്െറ നിശ്വാസങ്ങളില്ഡിന്നും ഉൃണ്മായിരിക്കുന്നവയാകയാല് നിത്യങ്ങളാകുന്നു. മനുഷ്യ 

നില്യിന്നുല്ല ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഇരശ്വരനില്നിന്നുണ്ടായതാണെന്നറിയേണം. ജഗത്തി 
നെറ ഉല്ലത്തിസ്ഥിത്യാദികഠംക്കു കാരണമായ വേദം യജ്ഞകമ്മത്തില്നിന്നുണ്ടാകുന്ന അപൃ 
വ്യധമ്മത്തില് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ആകയാല് നിശ്ചിതകമ്മം നുടത്തേണ്ടതാവശ്യം. 

26. ഏവം പ്രവത്തിതം ചക്രം നാനുവത്തയതിഹ യഃ 

അഘായുരിന്രിയാരാമോ മോഘംപാത്ഥ! സജീവതി. 

ഏവംടഇപ്രകാരം,, പ്രവത്തിതം ചക്രംടപ്രവത്തിപ്പിക്കപ്പെടന്ന ചക്രത്തെ, യഃംയാതൊരു 
വന്, ന അനുവത്തയതിഅനുസരിക്കുന്നില്ലയൊം, ഇന്ിയാരാമഃടവിഷയഭോഗങ്ങളില് രമി 
ക്കുന്നവനും, അഘായുടപാപത്തിന്നായിട്ടു ജീവിക്കുന്നവനും, മോഘം-നിഷ്്ുലമായിട്ടു, ജീ 
വതികജീവിക്കുന്നു. 

ഇപ്രകാരം വേദമുഖേന യജ്ഞാടികളെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്ന ഈശ്വരന്െറ ആജ്ഞ 
യെ ഏതൊരു കമ്മാധികാരി അനുസരിക്കുന്നില്ലയോ അവന് വിഷയഭോഗങ്ങളില് മാത്രം 
രമിക്കുന്നവനും വിഹിതകമ്മം ചെയ്യാത്തതിനാല് നിഷ്ണുലമായി ജീവിതം കഴിച്ചശേഷം 
നരകത്തില്ചെന്നു വിഴുന്നവനുമായ്ക്കുരും. അതിനാല് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിക്കുന്നതു 

വരെ മുമുക്ഷുവായവന് നിയതകമ്മത്തെ യഥാവിധി നടത്തുകതന്നെ വേണം എന്നു സിദ്ധാ 
ന്തം. ആരുരുക്ഷുകമ്മത്തിന്നധികാരി. ഫലകാംക്ഷകൂടാതെ കമ്മം നടത്തേണം എന്ന സംഗ 

തി സ്തറഷ്ടൂമാക്കിയിരിക്കുന്നു. 

111. യസ്ത്വാത്മരതിരേവസ്യാ ഭാത്മതൃപ്ലൃശ്ചമാനവഭ 

ആത്മന്വേവച സന്തുഷ്ടസ്തസ്യകായ്യും ന വിദ്യതേ 

തു-എന്നാല്, യഃ മാനവേയാതൊരു മനുഷ്യന്. ആത്മരതിഃട-ആത്മാവില് രമിക്കുന്നവനുംയ 
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ആത്മതൃ.്ഛഃ ചടആത്മാവില് തൃഹ്തൂനും, ആത്മനി ഏവംആത്മാവില്തന്നെ, സന്തൂഷ്ഠഃടസ 
ന്തോഷമുള്ളവനും, സ്യാല്-ആകുന്നുവൊ, തസ്യ അവന്നു, കാ്ട്രംചെയ്യേണ്ടതായിട്ടു, ന വി 
ദൃയതേടഒന്നുമില്ല. 

മോക്ഷത്തെ ഇച്ഛിക്കുന്നവന് (ആരുരുക്ഷു) അന്തഃകരണശുദ്ധിക്കായി വിഹിതകമ്മം 

നടത്തേണമെന്നു കാണിച്ചശേഷം ആത്മസാക്ഷാല്കാരം സിദ്ധിപ്പവന് ഒരു കമ്മവും ചെ 

യ്യേണ്ടതില്പ എന്ന്” ഇതുമുതല് കാണിക്കുന്നു. 

ഏതൊരു മാനവന്_ബ്രഹ്മസാക്ഷാല്കാരം സിദ്ധിച്ചവന്_ആത്മാവില്തന്നെ രമി 
ക്ടുന്നവനും ആത്മലാഭത്തോതതന്നെ സന്തൃപ്യനും ആത്മാവില്ത്തന്നെ സന്തൂഫ്ഠനുമായിരിക്കു 
നനുവൊ ആ മഹാത്മാവിന്ന്' ചെയ്യേണ്ടതായ കമ്മം യാതൊന്നുമില്ല. അവന് മാത്രമാണ്" 
സവ്വകമ്മസന്യ്യാസത്തിന്നഹനെന്നു സാരം. ർ 

18. നൈവതസ്യ കൃതേനാത്ഥൊ നാകൃതേനേഹകശ്ചന 

നചാസ്) സവ്ൃഭതേഷു കശ്ചിദത്ഥവ്യപാശ്രയഃ. 

തസ്യ-അവന്ന്', കൃതേനടകമ്മംകൊണ്ട് , കശ്ചന അത്ഥഃ ന ഏവടപ്രയോജനമൊന്നുമില്ലം 
അകൃതേനടവിഹിതകമ്മം ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടും, ന കശ്ചന അത്ഥഃട ദോഷവും ഒന്നുമില്ല 
അസ്യടഇവന്ന് , സവ്ൃഭൂതേഷുംസകല ഭൂതങ്ങളിലും, അത്ഥവ്യപാശ്രയഃടആശ്രയിക്കേണ്ടതാ 
യിട്ടുള്ള കായ്്യം, ഇഹംഈ ലോകത്തില്, ന കശ്ചില്ടഒന്നുമില്ല. 

ബ്രഹ്മജ്ഞനും സുഖാത്ഥിയല്ലേ? സുഖം കമ്മജന്യമാകയാല് അവനും കമ്മംചെയ്യേ 
ണ്ടതല്ലെ; എന്നിത്യാദി ശങ്കുകളെ പരിഹരിക്കുന്നു:-_ബ്രഹ്മം ആനുന്ദസ്വരൂപം,യ അതായിട്ടു 
തന്നെ അവന് ഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനാല് കമ്മംകൊണ്ട്” ലഭിക്കേണ്ടതായ സുഖത്തില് 

അവന്നാഗ്രഹമുണ്ടാകവാനുവകാശമില്ല. വിഹിതകമ്മം നുടത്തേണ്ടതായ ഭാരം അവന്നുമി 

ല്ലെ? അതു ചെയ്യാതിരുന്നാല് “*“അകരണേ പ്രത്യവായഴ്? ചെയ്യാത്തവന്ന്' ദോഷമുണ്ടല്ലൊ 
എന്നു ശങ്കയും വേണ്ട. വിധിയും നിഷേധവും അജ്ഞാനിയെ ഉദ്ദേശിച്ചു” ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന 
താകുന്നു. ബ്രഹ്മവിത്തിനെ ആ വിധിനിഷേധങ്ങഠം ബാധിക്കുന്നില്ല. അതിനാല് വിഹിത 
കരമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട്' അവനെ ദോഷം സ്തൃശിക്കയില്പ. ബൃഹ്മാനന്ദം നിരന്തര 

മുണ്ടാവാന് ശിവവിഷ്ണ്വാദിമൂത്തികളജെ ഉപാസിക്കയെങ്കിലും വേണ്ടതല്ലെ? എന്നും ശമ്മി 
ക്കേണ്ട. ശിവവിഷ്ണുവാദിദേവതകളെല്ലാം ബ്രഹ്മത്തില്നിന്നനു, ൃയമല്ലാത്തതിനാല് ആവക 
മൂത്തികളില്നിന്നു സിദ്ധിക്കേണ്ടതൊ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതൊ ആയ കായ്യും ഒന്നുമവന്നില്ല. 

അതിനാല് സവ്വകമ്മസന്യാസത്തിന്നവന് അഹന്തന്നെ. ഏതെമാിലും ദേവനില്നിന്നു" 

എന്തെങ്കിലും അപേക്ഷയൊ സാദ്ധ മൊ ഉണ്ടെന്നുവന്നാല് അവന് ബ്രഹ്മസാക്ഷാല്കാരം 

സിദ്ധിച്ചവനല്ലെന്നു ഗുഡ്ാത്ഥം. ആരുരുക്ഷുവിന്ന്' കമ്മവും ആരുഡ്ധന്ന്' കമ്മസന്യ്യാസവും 
വേര്തിരിച്ചു കാട്ടിയശേഷം അജ്്ജുനുന്നുചിതമേതാണെന്നു ഭഗവാന് ഉപദേശിക്കുന്നു. 

19. തസ്താദടസക്തഃ സതതംകായ്യും കമ്മസമാചര 
അസക്തോഹ്യാചരന് കമ്മപരമാപ്ലോതിപൂരുഷദ, 

തസ്താത-- അതുകൊണ്ട്, ത്വംടനീ, അസക്തഃടനിഷ്ണാമനായിട്ടു, കായ്യും കമ്മംചെയ്യേണു. 
തായ കമ്മത്തെ, സമാചരട വേണ്ടുംവണ്ണം ചെയ്താലും ഹിംഎന്തുകൊണ്ടെന്നാല്, അസ 

ക്തഃ-ഫലകാംക്ഷയില്ലാത്തവനും കമ്മആചരന്കമ്മം ചെയ്യുന്നവനുമായ, പൃരുഷഃടമനു 

ഷ്യന്, പരംപരമപുരുഷാത്ഥത്തെ, ആഫ്ലോതിടപ്രാപിക്കുന്നു. 

യോഗാരൂഡന്നു മാത്രമേ സവ്വകമ്മസന്യയാസത്തിന്നധികാരമുള്ളൂ. നീയാകട്ടെ ആരു 
ഡനല്ല. ആരുരുക്ഷു._ മോക്ഷത്തിന്നാഗ്രഹിക്കുന്നവന്_ആകയാല് കമ്മഫലത്തിന്നാഗഹിക്കാ 
തെ അന്തഃകരണശുദ്ധിക്കായിട്ടു' വിഹിതകമ്മത്തെ വേണ്ടുംവിധം ആചരിച്ചുകൊംക. ഫല 

കാംക്ഷകൂടാതെ വിഹിതകമ്മം ചെയ്യുന്ന പുരുഷന്ന് അന്തഃകരണശുദ്ധിഷും തദ്വാരാ പരമ 
പുരുഷാത്ഥപ്രാപ്തിയും ഉണ്ടാകും. ആരുഡന്മാരും പൃവ്വജന്മത്തിലൊ ഈ ജന്മത്തിലൊ ഫല 
കാംക്ഷകൂടാതെ കമ്മംചെയ്തുതിനന്െറ ഫലമായിട്ടാണ്' ബ്രഹ്മജ്ഞാനികളായി ഭവിച്ചിരി 
ക്കുന്നതു. 



യ [7 । ശ്രിമല്ഭഗവല്ഗീിത 

90. കമ്മണൈവഫഹി സംസിഭ്ധി മാസ്ഥിതാ ജനകാദയഃ 

ലോകസംഗരഹമേവാപി സംപശ്യന് കത്തുമഹസി. 
ജനകാദയഃ-ജനകന് മുതലായവര്', കമ്മണാഏവംകമ്മംകൊണ്ടുതന്നെ, സംസിദ്ധിംടമുക്തി 
യെ, ആസ്ഥിതാഃടപ്രാപിച്ചവരാകുന്നു, ലോകസംഗഹം ഏവ അപിഭലോകസംരക്ഷയെ 

' ഒിലും, സംപശ്യന്നുന്നായി കാണുന്നവനായിട്ടു, കത്തും അഹസിടചെയ്താന് നീ അ 

പറനാകുന്നു. 

ആത്മജ്ഞാനത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവന് കമ്മംചെയ്യേണമെന്നുപദേശിച്ചശേഷം ഈ 

കായ്യയത്തില് വൃദ്ധാചാരത്തെ ഭഗവാന് പ്രമാണമായി കാണിക്കുന്നു;-_-ജനുകന്, അശ്വപതിം 
ഭഗീരഥന് മുതലായ പൂവ്വകാലത്തിലെ ക്ഷത്രിയന്മാര് കമ്മംകൊണ്ടുതന്നെ ചിത്തശുദ്ധിയെ 
പ്രാപിച്ചിട്ട് ജ്ഞാനത്താല് മുക്തന്മാരായവരാകുന്നു. അഥവാ, ജ്ഞാനനിഷ്ണന്മാരായിരുന്ന 
ജന്കാടികഠം സ്വയംക്ലാത്ഥന്മാരായിരുന്നിട്ടും പാമരജനങ്ങള്ളെ സല്കമ്മനിരതന്മാരാക്കു 
വാ൯വേണ്ടി മാതൃകാപുരുഷന്മാരുടെ നിലയില് കമ്മംചെയ്തിരുന്നു. നിണക്കും ആ നില സി 

ധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു വിചാരിക്കുന്നപക്ഷം ലോകസംരക്ഷണത്തെയാലോചിച്ചിട്ടെമിലും കമ്മം 
ചെയ്താന് നീ അഹനാകുന്നു. 

1. യടദ്യദാ ചരതിശ്രേഷ്ണ സ്തൃത്തഥൈവേതരോജനഃ 

സ യല് പ്രമാണം കുരുതേ ലോകസ്തദനുവത്തതേ. 

ശ്രേദ്-മുല്കൃഷ്ണപുരുഷന്, യത്'യത്' ആചരതിടഫഏതേതിനെ ആചരിക്കുന്നുവൊ, ഇതരഃ 
ജനഃടഅന്യജനം, തത്” തഥാ ഏവ ആചരതി- അതിനെ അതേവിധം ആചരിക്കും, സഃ 
ആ ശ്രേഷ്ലപുരുഷന്, യത് ഏതൊന്നിനെ, പ്രമാണം കുരുതേടപ്രമാണമാക്കുന്നുവൊ, ലോ 
കടസാധാരണജനം, തത്” അനുവത്തതേട അതിനെ അനുസരിക്കും. 

ഞാന് ചെയ്യുന്ന കമ്മം ലോകത്തിന്നെങ്ങിനെ ഉപകാരമായ്ത്ുരും എന്ന ശങ്കക്കു 
സമാധാനം:---ലോകത്തിതല് സല്കുലജാതനും പണ്ഡിതനും ജനസമ്മതനുമായ മ്രേഷ്ൃപുരു 
ഷന് ഏതേതിനെ ചെയ്യുന്നുവൊ അറിവില്ലാത്ത സാധാരണജനം ആ പ്രവൃത്തിയെചെയ്യും. 
ആ യോഗ്യപുരുഷന് ഏതൊരു ശാസ്ത്രത്തെ പ്രമാണമായി സ്വീകരിക്കുന്നുവോ അതിനെ 

പാമരനും അനുസരിക്കും. സാധാരണന്മാക്കു സ്വയമേവ അറിഞ്ഞ നടക്കുവാന് സാധിക്കു 
യില്ല. അതുകൊണ്ടവര് മ്രേഷ്ലപുരുഷനെ മാതൃകയാക്കുന്നതു ലോകസ്വഭാവമാകുന്നു. അതു 
കൊണ്ടു ശ്രേഷ്ലപുരുഷന്നു ചെയ്യേണ്ടതൊന്നുമില്പാത്തവിധം കൃതാത്ഥത സിഭ്ധിച്ചാല്കൂടെയും 
ലോകഹിതത്തിന്നായിട്ടു കമ്മം ചെയ്യേണ്ടതായ മുറയെ നിവ്വഹിക്കുകയെന്ന ഭാരമുണ്ട്, 
എന്നു സാരം. 

ഉള. നമേ പാത്ഥാസ്തികത്തവ്യം ത്രിഷുലോകേഷുകിഞ്ചന 

നാനവാപ്ലമവാപ്ലവ്യം വത്തഏവച കമ്മണി. 

പാത്ഥിടഹേ പൃഥാപൃത!, മേ-എനിക്ക്', ത്രിഷുലോകേഷുടമൂന്നുലോകങ്ങളിലും, അനവാ 
പ്ലൂടേപ്രാപ്പമല്പാത്തതും, അവാപ്പവ്യംടപ്രാപിക്കത്തക്കതുമായിട്ടു്, കിംചനു നൂടഒന്നുമില്ലം ക 
മ്മണിടകമ്മത്തില്, വത്തേ ഏവടവത്തിക്കുകതന്നെ ചെയ്യുന്നു. 

കൃതാത്ഥനായ മഹാത്മാവിന്നു സാധിക്കേണ്ടതായിട്ടൊന്നുമില്ലെന്നുവന്നാല് പിന്നെ 
കമ്മത്തില് ഏല്ലെെടുന്നതായിട്ടു കാണപ്പെടുകയില്ലെന്നുള്ള വിചാരത്തെ ശിഥിലമാക്കുവാന് 
ഭഗവാന് തന്നെത്തന്നെ ദുഷ്ടാന്തമാക്കുന്നു:-_-ഹേ അജ്ജുന। ഷഠംഗുണസമ്പന്നനും ആപ്ലുകാ 
മനും സവ്വേശ്വരനുമായ ഞാന് സമസ്തബ്ബഹ്മാണ്ഡത്തിന്െറ സ്വാമിയാകയാല് എനിക്കു 
ചെയ്യേണ്ടതായ കായയും യാതൊന്നുമില്ല. കിട്ടാതിരിക്കുന്നതും കിട്ടേണ്ടതുമായ ഒന്നുംതന്നെ മൂ 

ന്നുലോകത്തിലും ഇല്ലാതിരിക്കെ ലോകഹിതത്തിന്നായിട്ടു ഞാന് കമ്മം ചെയ്കുകൊണ്ടിരിക്കു 
ന്നതു നീ കാണുന്നുണ്ടല്ലൊ. അതുകൊണ്ട് ശ്രേഷ്ലപുരുഷജിവിതം ലോകഹിരത്തിന്നാണെന്നു 
നീ ധരിക്കേണം എന്നു സാരം. 

8, യദിഫൃഹം നവത്തേയം ജാതുകമ്മണ്യത്ന്രിതഃ 

മമവര്ത്മാനുവത്തന്തേ മനുഷ്യാഃ പാഠത്ഥസവ്ൃശഃ. 

ര് 
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അഹം--ഞാന്, ജാതുംഒരിക്കലെങ്കിലും അതയ്രിതമടിയില്ലാത്തവനായിട്ട്, കമ്മണിടകമ്മ 
ത്തില്, നവത്തേയംയടി-:ഏപ്പെടാതിരിക്കയാണെങ്കില്, പാത്ഥടഹേ അജ്ജുമ്പ, സവ്വശഃ 
മനുഷ്യാ3ടഎല്പാമനുഷ്യരും മമവര്ത് മ-എനെറ മാഗ്ലുത്തെ, അനുവത്തന്തേ ഹിടഅനുസ 

രിക്കും നിശ്ചയം. 

സവ്വേശ്വരനായ നിന്തിരുവടിക്ക' യാതൊരനത്ഥത്തിന്നും അവകാശമില്ലാത്തതി 
നാല് ലോകഹിതാചാരണംപോലും ചെയ്യേണ്ടതായിരിക്കുന്നില്ലം എന്നു വിചാരിക്കേണ്ട. 
അമ്രേഷ്ണന് ശ്രേഷ്ണനെ അനുസരിക്കുക എന്നതു ലോകസ്വഭാവമാകുന്നു. ഈ ശ്രീകൃഷ്ണന് സ 
വ്യൂ്ഞന്, എന്നറിയുന്നവരെല്ലാം എന്നെ അനുസരിക്കും ഞാന് കമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നാല് 

എല്ലാവരും കമ്മം ഉപേക്ഷിക്കും. അപ്പ്യോഠം ലോകം നശിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഞാന് കമ്മം 
ചെയ്തുതന്നെ വേണം എന്ന്” അജ്ജുനനെ ധരിപ്പിക്കുവാന് ഭഗവാനരുജിചെയ്യുന്നു:--ഞാ൯ 

കൃതാത്ഥന്. കമ്മംകൊണ്ടു സാധിക്കേണ്ടതൊന്നുമില്ലെന്ന വിചാരത്താല് എപ്പ്യോഴെ്കിലും ക 

മ്മം ചെയ്യുന്നതില് ഉത്സാഹയുക്തനല്ലെന്നുകണ്ടാല് ' എല്ലാ മനുഷ്യരും എന്നെ അനുസരി 
ച്ചു കമ്മം ഉപേക്ഷിക്കും. വിഹിതകമ്മത്യാഗം നിമിത്തം ലോകം നുശിക്കുമെന്നു സാരം. 

94. ഉത്സീദേയുരിമേലോകാ നകയ്യാം കമ്മചേദഹം 

സംകരസൃയച കത്താസ്യഠ മുപഹന്ലാമിമാഃ പ്രജാഃ 

അഹം--ഞാന്, കമ്മനകുയ്യാംചേത് ടകമ്മം ചെയ്തയില്ലെന്നുവന്നാല്, ഇമേലോകാഃടഈ ലോ 
കങ്ങം, ഉത്സിദേയുഃടനശിക്കും, സംകരസ്യടസംകരത്തിന്െറ, കത്താചസ്യാംടകത്താവായും 
വരാം, ഇമാ? പ്രജാഃ-ഈ പ്രജകളെ, ഉപഹന്യാംടഞാന് അധഃപതിപ്പിച്ചുവെന്നു വരും. 

അങ്ങയെ അനുസരിച്ചിട്ട ലോകത്തിലുള്ളവരും കമ്മം ഉപേക്ഷിച്പുകൊള്ളട്ടെ. എ 
ന്നാല് ദോഷമെന്താകുന്നുവെന്ന ശങ്കക്കു സമാധാനം:-_എല്ലാവരും വിഹിതകമ്മങ്ങളെയു 

പേക്ഷിച്ചാല് യജ്ഞാടികളുടെ അഭാവത്താല് ദേവന്മാര്കൂടെ ക്ഷീണിക്കും. അപ്പോം വൃഷ്ടി 
യുണ്ടാകയില്ല. തന്നിമിത്തം അന്നാടിപദാത്ഥങ്ങഠം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്" മനുഷ്യയാദികളുടെ 
ഉല്പത്തിയില്ലാതാകും. ഉത്ഭവിച്ചവര് നശിക്കയും ചെയ്യും. ഇങ്ങിനെ കമ്മമില്ലാതായാല് 
ഇക്കാണപ്പെടുന്ന ലോകമെല്ലാം നശിക്കും. മാത്രമല്ല. അതാതുവണ്ണുങ്ങംക്കുള്ള കമ്മങ്ങഠം വി 

ലനില്ല്യാതാകുമ്പോഠം എല്ലാവരും ഒന്നെന്ന ഭാവത്താല് വണ്ണുസംകരം സംഭവിക്കും. അതി 
ന്നും ഞാന്തന്നെ കാരണം എന്നു വരും. സല്ഗതിക്കു കാരണമായ സല്കമ്മം നുശിക്കു 
മ്പോഠം എല്പാവക്കും നരകംതന്നെ ഗതി, എന്ന അവസ്ഥ ഞാന് വിമിത്തം ലോകത്തില് 
വന്നുചേരും. അതുകൊണ്ട്” കൃതകൃത്യനായ ഞാനും ആരുരുക്ഷുവായ നീയും ആ വില കിട്ടിടടു 

ഒള മററള്ളവരും ലോകഹിതത്തിന്നായിട്ടു കമ്മം ചെയ്യേണം എന്നു സിദ്ധിക്കുന്നു. 

26. സക്താഃ കമ്മണ്ഠ വിദ്വാം സോയഥാക്വ്വന്തി ഭാരത! 

കയ്യാദ്വിദ്വാംസ്തഥാ സക്തശ്ചി ദീര്ഷുര്ല്ലോകസംഗ്രഹം. 

അവിദ്വാംസഃ- അറിവില്ലാത്തവര്, കമ്മണിടകമ്മത്തില്, സക്താദടഫലകാംക്ഷയുള്ളവരായി 
ടും യഥാടഎപ്രകാരം. കുവ്വന്തി-ചെയ്യുന്നുവോ, തഥാടഅപ്രകാരം, ലോകസംഗഹംടലോ 
കാനുഗ്രഹത്തെ, ചികീര്ഷുഃ-ചെയ്താനിച്ചിക്കുന്ന, വിദ്വാന് അറിവുള്ളവന്, അസക്തഃടഫല 
കാംക്ഷയില്ലാത്തവനായിട്ടു', കഷ്യ്യാത് ചെയ്യേണം. 

എന്നാല് ലോകഹിതത്തിന്നായിട്ടു കമ്മം ചെയ്യുന്ന ഒരുവന്െറ മനോഭാവം ഏതു 

വിധത്തിലായിരിക്കേണം എന്നുപദേശിക്കുന്നു:__ആത്മസ്വരൂപമറിയാത്തതുകൊണ്ട്' ലൌ 
കികധനാദിപദാത്ഥങ്ങളില് കാംക്ഷിക്കുന്ന അജ്ഞന്മാര് അതാതുഫലം സിദ്ധിപ്പാനാഗഹിച്ചു 
കൊണ്ട് വിഹിതകമ്മങ്ങളെ ഏതുവിധം നിയമേന ചെയ്യുന്നുവോ, അതേവിധംതന്നെ ആ, 
ത്മസ്വരൂപമറിവുള്ളവന് ഫലത്തില് ആഗ്രഹിക്കാതേയും ഞാന് കത്താവാണെന്ന ഭാവം കൂ 
ട്രാതേയും ലോകഹിതത്തിന്നുവേണ്ടി കമ്മം ചെയ്യേണം. അജഞന്ന്' ഫലകാംക്ഷയും അഹം 
കത്താവെന്ന ഭാവവും ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുരണ്ടും ജ്ഞാനിക്കുണ്ടാവാന് പാടില്ല. വിഹിതക 
മ്മാനുഫ്ലാനം രണ്ടുപേക്കും സമംതന്നെ ആയിരിക്കേണം. അറിവില്ലാത്തവരും അറിവുള്ളവ 
രും ചെയ്യുന്ന കമ്മത്തിലുള്ള വ്യത്യാസവും സാമ്യവും ഈ വിധത്തില് ആയിരിക്കേണം. സ 
കല്ലരഹിതന് ചെയ്യുന്ന കമ്മം അവനെ ബന്ധിക്കുകയില്ലെന്നു സാരം. 
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൭6. ന ബുദ്ധിഭേദം ജനയേദജ്ഞാനാംകമ്മസംഗിനാം 

ജോഷയേല്സവ്ൃകമ്മാണി വിദ്വാന്യുക്തഃ സമാചരന്. 

വിദ്വാന് അറിവുള്ളവന്, യുക്തഃടയോഗിയായിട്ടു'. സമാചരന്-സമൃക്കായി കമ്മംചെയ്യു 
ന്നവനായിട്ട്, കമ്മസംഗിനാംടകമ്മഫലകാംക്ഷയുള്ളവരുടെം ബുദ്ധിഭേദം-ബുദ്ധിക്കു ചാഞ്ച 
ലത്തെ, നുജനയേത് ടജനിപ്പിക്കരുത്'ം സപ്വകമ്മാണിടസകല കമ്മങ്ങളേയും ജോഷയേ 

ത്ടപ്രീതിപ്പെടുത്തണം. 

ബ്രഹ്മസ്വരൂപം അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നവന് ആത്മാവിന്ന്' ദേഹാടിഭാവങ്ങളില് ചേല്ച 
യില്ലെന്നുള്ള യോഗദശനം ഉള്ളവനായിട്ടു് കാലോചിതമായ കമ്മം സംഗഹീനനായിട്ടു ചെ 
യ്യൂന്നവനായിരിക്കേണം. അതേ സമയത്തുതന്നെ ഫലകാംക്ഷയോടുകൂടെ നിയമേനുകമ്മം 
ചെയ്യുന്നവരുടെ ബുദ്ധിയെ “ആ ഫലകാംക്ഷ തെററാണ്', ഫലം നശ്വരമാണ്” എന്നിങ്ങി 
നെ? തന്െറ അറിവിനെ അവരോടു പറഞ്ഞ്” അവരുടെ ബുദ്ധിക്ക്” ചാഞ്ചല്യം ജയിപ്പി 
ക്കരുത്. അതാതു സല്ത്കമ്മങ്ങളില് അവക്ക്" പ്രീതിയെത്തന്നെ വദ്ധിപ്പിക്കണം. ചാതുമ്മാ 
സ്യം കഴിക്കുന്നവക്ക്" സ്വഗ്ഗം സിദ്ധിക്കും. പുത്രകാമേഷ്ഠികൊണ്ട്' പൃത്രന്മാരേയും പെര 
ന്മാരേയുയം കണ്ടു സന്തോഷിക്കാം. അതിനാല് ധമ്മാനുഷ്ലാനം ശ്രേഷ്ംതന്നെ എന്നു പറഞ്ഞ് 
അവരില് ധമ്മാനുഷ്ലാ൯താല്പയ്യുത്തെ ജനിപ്പിക്കുകതന്നെ വേണം. സദ്ധമ്മാനുഷ്ലാനത്താല് 
കാലക്രമംകൊണ്ട്' അവരും ജ്ഞാനികളായിവരുമ്പോഠം കമ്മഫലകാംക്ഷയില്പാതായ്ക്കുരും. 

പാകം വരുന്നതിന്നുമുമ്വേ അവരുടെ കമ്മശ്രദ്ധയെ ഭേടിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട്' അവക്കു ദോ 
ഷമല്ലാതെ ഗുണം കിട്ടുകയില്ല. വിഷയവിരക്തി പെട്ടെന്നുണ്ടാകയില്ല. സല്കമ്മശ്രദ്ധക്കി 
ഉൂക്കവും നേരിടും. അതു വരുത്താതിരുപ്പാന് അറിവുള്ളവര് മനസ്സിരുത്തേണം. തങ്ങളുടെ ആ 
ത്മജ്ഞാനത്തെ അറിവില്ലാത്തവരോടു പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത്' അവക്ക്" ഗുണകരമായ്ക്കരികയി 
ല്ലെന്നോക്കണം. 

1, പ്രകൃതേഃ ക്രിയമാണാനി ഗുണൈഃ കമ്മാണി സവശഃ: 

അഹംകാരവിമൂഡ്ധാത്മാ കത്താഹമിതിമന്യതേ. 

പ്രകൃത്രേടപ്രമൃതിയുടെ, ഗുണൈഃടഗുണങ്ങളാല്, മ്രിയമാണാനിടചെയ്യുപ്പെടുന്ന, സര്വ്വശഃ 
കമ്മാണിടഎല്ലാ കമ്മങ്ങളെകറിച്ചും, അഹംകാരവിമുഡാത്മാടഅഹമ്മാരത്താല് അറിയപ്പെ 
ട്രാതിരിക്കുന്ന ആത്മാവോടുകൂടിയവന്, അഹംകത്താ ഇതിടഞാന് കത്താവാണെന്ന്', മന്യ 
തേടവിചാരിക്കുന്നു. 

അറിവില്പാത്തവരാണ്' കമ്മഫലത്തില് ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് എന്നു മുമ്പേ പറഞ്ഞ 
തിനെ വിശദമാക്കുന്നു:-_സത്വാദിഗുണങ്ങളോടുകൂടിയ പ്രകൃതിയില്നിന്ന് ആകാശാടി പ 
ഞ്ചഭൂതങ്ങളും ഭൂതങ്ങളെക്കൊണ്ടു ദേഹേന്ദ്രിയങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നു. അവയാണ' കമ്മം ഒ. 
ന്നത്. ആത്മാവ് കമ്മകത്താവോ ഭോക്താവോ അല്ല. അജ്ഞാനംനിമിത്തം ദേഹേസ്രിയാടി! 

കളില് ആത്മബുഭ്ധിയോടകൂടിയവര് ആത്മസ്വരൂപത്തെ അറിയാത്തതുകൊണ്ട്” എല്ലാ 
കമ്മങ്ങളെയും ഞാന് ചെയ്യുന്നുവെന്നു തെററായിട്ടു വിചാരിക്കുന്നു. അതിനാല് പുണ്യപാപ 

കമ്മങ്ങളുള്ളവന് ഞാന് എന്ന ഭാവത്താല് സുഖടഃഖങ്ങളുനുഭവിക്കുന്നു. ഈ ഭാവം അനാദ്യ 

വിദ്യാബന്ധംനിമിത്തം ജീവന്നു വന്നുചേന്തിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട്" അറിവില്ലാത്തവക്കേ 
കമ്മബന്ധമുള്ളൂ. അറിവുള്ളവര് കമ്മബന്ധത്തില്നിന്നു മുക്തന്മാരാകുന്നുവെന്നു സാരം. 

൭8. തത്വവിത്തുമഹാബാഹോ ഗുണമകമ്മവിദാഗയോഃ 

ഗുണാഗുണേഷു വത്തന്ത ഇതിമത്വാ ന സജ്ജതേ. 

ഗുണകമ്മവിഭാഗയോഃടഗുണങ്ങളുടെയും കമ്മങ്ങളുടെയും വിഭാഗങ്ങളുടെ, തത്വവിത്” തും-ത 
ത്വം അറിയുന്നവനാകട്ടെ, ഗുണാഃ-ഗുണങ്ങഠം, ഗുണേഷുടഗുണങ്ങളില്, വത്തന്തേം:വ ് യാപ 

രിക്കുന്നു, ഇതി മത്വാ-എന്ന്' നിശ്ചയിച്ചിട്ടു് ന സജ്ജതേടകമ്മങ്ങളില് സംഗമുള്ളവനാ 
കുന്നില്ല. 

“വിദ്വാന് യുക്തന്* എന്നു മുമ്പേ പറഞ്ഞതിനെ ഈ ശ്രോകംകൊന്ടു സ്തുഷ്ടൂമാ 
ക്കുന്നു:-_ചക്ഷുരാടിജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും വാഗാദികമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും ബുഭ്ധിയും ശബ്ദ 
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ടിവിഷയങ്ങളും സത്വാദിഗുണപരിണാമങ്ങളാകുന്നു. അവയില് ജ്ഞാനേന്ദിയങ്ങഠം രൂപാ 
ദികളെ അറിയുന്നു. കമ്മേസ്രിയങ്ങഠം വചനാടിപ്രപൃത്തികളെ ചെയ്യുന്നു. മനസ്സു സങ്കല്ലിക്കു 
നനു. ബുദ്ധി ഇവയെയെല്പാംകൂടെ ““ഞാന്” എന്ന ഭാവത്താതല് അഹംകരിക്കുന്നു. ആത്മാ 
വാകട്ടെ ഇവയോടു ചേരാതെ നിവ്വികാരനും ജ്ഞാനസ്വരൂപനുമായിരിക്കുന്നു, എന്ന ഗുണ 
കമ്മവിഭാഗങ്ങളെയും ആത്മസ്വരൂപത്തേയും അറിഞ്ഞവന് തത്വജ്ഞാനിയാകുന്നു. ഗുണപ 

രിണാമങ്ങളായ ദേഹേസ്രിയാദികഠം ഗുണകായ്യങ്ങളായിത്തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ശബ്ദാദിവിഷയ 
്ങല്ലില് പ്രവൃത്തിക്കുന്ന. ആത്മാവായ ഞാന് കമ്മങ്ങളില് ഏല്ലെട്ടവനല്ല, എന്നു നിശ്ചയി 
ച്ച് സ്വരൂപത്തില്നിന്നു ചലിക്കാതെയിരിക്കുന്നു. ഈ നിലയില് ഏത്തിയവന് യുക്തന്_ 
യോഗി _എന്നറിഞ്ഞകൊള്ളേണം. 

99. പ്രകൃമേര്ഗുണസന്മൂഡാഃ സജ്ജന്തേ ഗുണകമ്മസു 

താനകൃത്സ് നവിദോമന്ദാന് കൃത്സ് നവിന്ന വിചാലയേത്. 
പ്രകൃതേഃ പ്രകൃതിയുടെ, ഗുണസസ്മൂഡ്ധാഃടഗുണങ്ങഠംനിമിത്തം മോഹിച്ചിരിക്കുന്നവര്, ഗുണ 
കമ്മസു-ഗുണകായ്ുങ്ങം ചെയ്യുന്ന കമ്മങ്ങളില് സജ്ജന്തേട അഭിമാനിക്കുന്നു, താന് അക്ട 
ത്സിനവിദഃ മന്ദാന്ടആ അറിവില്ലാത്ത മൂഡജനങ്ങളെ, കൃത്സ് നവിത് ടസവ്യജ്ഞന്, ൯ വി 
ചാലയേത് ടചലിപ്പിക്കരുത്'. 

കമ്മികഠംക്കും വിദ്വാന്നും തമ്മിലുള്ള ഭേദത്തെ സ്തൃഷ്ടമമാക്കുന്നു:-_പ്രകൃതികാജ്യുങ്ങളായ 
ദേഹേസ്രിയാടികളെ ആത്മാവെന്നു വിചാരിക്കുന്ന പാമരന്മാര് ഗുണങ്ങളുടെ പരിണാമങ്ങ 

ളായ ഇന്ദ്രിയാടികഠം നടത്തുന്ന കമ്മങ്ങളില് ഞാന് നടത്തുന്നുവെന്നു വിചാരിക്കുന്നു. അവ 
രെ ആത്മജ്ഞാനി ചലിപ്പ്ിക്കാതിരുപ്പാന് മനുസ്സിരുത്തേണമെന്നു മുമ്പേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 
തിനെ ഒന്നുകൂടെ ഉറപ്പിച്ചു. 

80. മയിസപ്യാണി കമ്മാണി സന്യസ്യാദ്ധ്യാത്മചേതസാ 
നിരാശീന്നിമമ്വേഭത്വാ യൃഭ്ധയസ്വ വിഗതജ്വരഃ. 

അഭ്ധ്യാത്മചേതസാടആത്മജ്ഞാനത്തോടുകൂടെം സപ്യാണി കമ്മാണിടസകല കമ്മങ്ങളേയും, 

മയിടഎന്നില്, സന്യയസ്യസമപ്പിച്ചിട്ട്', നിരാശീഃടആഗ്രഹമില്പാത്തവനും, നിമ്മമഃടമമത 
യില്ലാത്തവനും, ഭൂത്വാടഭവിച്ചിട്ടു, വിഗതജ്വരഃടസന്താപരഹിതനായിട്ടു', യുദ്ധ്യസ്വടയു 
ഭ്ധംചെയ്തുകൊംക. 

ജ്ഞാനികളും ലോകാനുഗ്രഹത്തിന്നായിട്ടു' ഇന്നവിധം കമ്മം ചെയ്യേണം, എന്നുപ 
ദേശിച്ചശേഷം നീയ്യും ജ്ഞാനിയാണെങ്കില്കൂടെ സ്വധമ്മം ലോകഹിതത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കി 
ട്ട നടത്തുകതന്നെവേണം എന്ന്! ഭഗവാന് അജജുനനോടുപദേശിക്കുന്നു:-ഇക്കാണപ്പെട 
ന്നതെല്ലാം ആത്മാവുതന്നെ എന്ന അറിവോടുകൂടെ നിത്യനൈമിത്തികങ്ങളായ സവ്വൃകമ്മ 
ങ്ങളെ ബ്രഹ്മസ്വരുപനായ എന്നില് സമല്ല് ചുകൊഠംക., ജയംകൊണ്ടു സിദ്ധിക്കുന്ന രാജ്യ 
ത്തില് ആഗ്രഹംവേണ്ട. വധിക്കപ്പെടുന്ന സഹോദരാദികളിതല് എന്െറ ആളുകഠം എന്ന 

ഭാവവും വേണ്ട. ഇപ്രകാരം ആഗ്രഹവും സന്താപവും വെടിഞ്ഞു കൊണ്ട് സ്വധമ്മവും വന്നു 

ചേന്നുതുമായ യുദ്ധം ചെയ്തുകൊംക. നീ ഞൊനിയാണെമ്മില് ബ്രഹ്മം മാത്രം സത്യം. 

മറെറല്ലാം മിത്ഥ്യ എന്ന ജ്ഞാനത്താല് ലോകഹിതത്തിന്നായിട്ടു കമ്മംചയ്യുക. ആത്മ 
ജ്ഞാനിയല്ലെയ് ല് ഫലത്തില് കാംക്ഷകൂടാതെ ചിത്തശുഭ്ധിക്കായിട്ടു സവ്വേശ്വരാപ്റ്യണബു 
ഭ്ധ്യാ നിയതകമ്മം അനുഷ്ണിപ്പുകൊഠംക. രണ്ടവിധത്തിലും കമ്മം ഉപേക്ഷിച്ചുകൂടായെന്നഭി 
പ്രായം. നീ! സ്വയംജഞാനിയാകുന്നത്' സ്വപ്രയോജനം. അന്യൃന്മാക്ട് മാതൃകാപുരുഷനാ 
വുക എന്നതു ലോകസംഗ്രഹം, എന്നു സാരം. 

81. യേമേമതമിദം നിത്യമനുതിഷ്ഠന്തി മാനവാഃ 

ശ്രഭ്ധാവന്തോ/നസൂയന്തോ മുച്യന്തേതേപി കമ്മി. 
യേ മാനുവാഃ-യാതൊരു മനുഷ്യന്മാര്, ഇദം മേ മതം-എനെറ ഈ അഭിപ്രായത്തെ. അന 

സ്ൂയന്തടഅസ്മയപ്പെടാത്തവരും, ശ്രദ്ധാവന്തഃശ്ര്ധിക്കുന്നവരുമായിട്ടു', അനുതിഷ്ഠന്തിടനി 
ത്യവും അനുസരിക്കുന്നുവൊ, തേ അപിടഅവരും, കമ്മഭിഃടകമ്മങ്ങളാല്്, മുച്യയന്തേടമോചി 
ക്കപ്പെടുന്നു. 



ശ്രീമത്ഭഗവതഗീത 60 

മോക്ഷേച്ഛുയുള്ളവര് കമ്മം ഉപേക്ഷിച്ചതുകൊണ്ടുമാത്രം മുക്തന്മാരാകയില്ല ചിത്ത 
ശുഭ്ധിക്കായിട്ടു ഇരശ്വരാപ്പൂണബ്ുജ്യോ കമ്മം ചെയ്യേണം എന്നു നിശ്ചയിച്ച ശ്രിഭഗവാന് 
ഈ ഉപദേശം അജ്്ജുനന്നുമാത്രമായിട്ടല്പ സവ്വലോകഹിതത്തിന്നായിട്ടാണെന്നും ഇതനുസ 
രിച്ചു നടക്കുന്നവക്കു മുകതിയും ൯ിഷേധിക്കുന്നവക്ക്' അധഃപതനവും ഫലമാണെന്നു കരുണ 
യോടുകൂടെ ബോധിപ്പിക്കുന്നു:-_വിവേകികളായ ഏതൊരുത്തര് സവ്വേശ്വരനായ എന്റെറ 
ഈ നിശ്ചയത്തില് ദോഷാരോപം ചെയ്യാതെ ശ്രഭധാഭകതിപുരസ്സരം നിത്യവും ഫലകാംക്ഷ 
കൂടാതെ കമ്മം ചെയ്യുന്നുവോ അവക്ക്” അന്തഃഭകരണശുദ്ധിഷും തന്നിമിത്തം നിപ്വികാരാത്മ 

സ്വരൂപബോധവും അതുകൊണ്ടുതന്നെ നാനാവിധ സുഖടുഃഖങ്ങംക്കു കാരണമായിരിക്കുന്ന 
കമ്മബന്ധത്തില്ഡിന്ന്' മുക്തിയും ക്രമത്തില് സിദ്ധിക്കും. 

88 യേത്വേതദദ്യസൂയന്തോ നാനുതിഷ്ഠന്തിമേമതം 

സ്വ്ൃജ്ഞാനവിമൂഡാംസ്ലാന് വിക്ഷിനഷ്ടാനചേതസഃ 
യേതു-യാതൊരുത്തരാകട്ടെ, മേ ഏതത്” മതം-എന്െെറ ഈ നിശ്ചയത്തെ, അഭ്യസ്മയന്തഃട 
ഭുഷിക്കുന്നവരായിട്ട്, ന അനുതിഷ്ണന്തിടഅനുസരിക്കുന്നില്പയോ, സവ്ൃ്ഞാനവിമൂഡ്ാന്ം- 
സവ്യയാത്മകമായ ബ്രഹ്മത്തെ നന്നായറിയാത്തവരും, അചേതസടേഅവിവേകികളുമാണെ 
ന്നും നഷ്ടാന്പുണ്യലോകമില്ലാത്തവരുമാണെന്ന് വിദ്ധിടധരിച്ചുകൊഠംക. 

ഏതൊരവിവേകികഠം ൂരഹമങ്കാരികളായിട്ടു് ഇരശ്വരനായ എന്െറ ഈ നിശ്ചയ 

ത്തെ ദുഷിക്കുകയും, അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവോ, അവര് സവ്യമായി വിളങ്ങുന്ന 
ബ്രഹ്മത്തെ അറിയാത്തവരും അവിവേകികളുമാകയാതല് പുണ്യലോകം പ്രാപിപ്പാന് അഹ 

ന്മാരല്ലെന്നും അറിഞ്ഞകൊഠംക. സ്വധമ്മത്യാഗം പരധമ്മസ്വീകാരം ഏന്ന രണ്ട ദോഷ 

ത്താല് അവര് സ്വയമേവ അധഃപതിക്കുമെന്നറിഞ്ഞ കൊഠംക. 

88. സദൃശം ചേഷ്ടതേസ്വസ്യാഃ പ്രകൃതേര്ജ്ഞാനവാനപി 

പ്രകൃതിം യാന്തി ഭൂതാനി നിഗരഹദകിം കരിഷ്യതി. 
ഇജ്ഞാനുവാന് അപിടജ്ഞാനമുള്ളവന്കൂടിയും, സ്വസ്യാഃ പ്രകൃതേഃ സദ്ൃശംതന്െറ പ്രകൃ 
തിക്കനുസരണം, ചേഷ്ടതേടപ്രവൃത്തിക്കുന്നു, ഭൂതാനിടപ്രാണികഠം, പ്രകൃതിംടപ്രകൃതിയെ, 
യാന്തിടപ്രാപിക്കുന്നു, നിഗ്രഹഃംനിരോധം, കിം കരിഷ്യതിടഎന്തുചെയ്യും. 

എന്െറ നിശ്ചയത്തെ അനുവത്തിക്കാതെ കമ്മം വെടിഞ്ഞിരിക്കാമെന്നു വിചാരി 
ഒന്ന അവിവേകികഠംക്കതു സാദ്ധ്യമല്ലെന്ന് ജ്ഞാനികളെത്തന്നെ ഉദാഹരണമാക്കീട്ടു കാ 

ണിക്കുന്നു:-_നിരന്തരബ്രഹ്മനിഷ്ലയാല് വാസനകളെ അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനിയുംകൂടെ 
പ്രാണരക്ഷചെയ്താന് മാത്രമായിട്ടവശേഷിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രകൃതിയെ അനുസരിച്ചിട്ടല്ലെയൊ 
ആഹാരാഴികായ്യങ്ങഠംക്കായി പ്രപ്ൃത്തിക്കുന്നത്. വിശപ്പ്, ദാഹം മുതലായവയെ ജനിപ്പിക്കു 
ന്ന സ്വപ്രകൃതിയെ ജ്ഞാനിക്കും അടക്കുവാന് കഴിയാതിരിക്കേ മൂഡന്മാരുടെ കഥ പറയേണ 
മോഴ സുഖഭടുഃഖങ്ങളെ അനുഭവിപ്പാനുല്ലെയൊ പ്രാണികഠംക്കു ദേഹമുണ്ടായിരിക്കുന്നത്'. പ്ര 
കൃതിക്കപ്പുറത്തുള്ള ബ്രഹ്മത്തില് ലയിച്ചവന്നു ജന്മത്തിന്നവകാശമില്ലല്ലൊ. ജവിച്ചവരെല്ലാം 
പ്രകൃതിക്കധിനന്മാരാകയാല് സ്വവാസനാനുരൂപം കമ്മം ചെയ്യാതിരിപ്പാന് ആക്കും സാ 
ധിക്കയില്ല. തല്ക്കാലം ഇസ്ിയങ്ങളെ അടക്കുന്നതുകൊണ്ട എന്തു ഫലമാണുണ്ടാവാന്പോ 
കുന്നത്. പ്രകൃത്യനുസരണം പ്രവൃത്തിക്കാതിരിപ്പാന് ആക്കും കഴികയില്ല. ഞാനൊന്നും ചെ 
സ്കയില്ലെന്നുള്ള അവിവേകിയുടെ തല്ക്കാലനിശ്ചയം വ്ൃത്ഥമെന്നു സാരം. 

8. ഇന്ദ്രിയസ്്യേന്രിയസ്യഠത്ഥേ രാഗദ്വേഷൌ വൃയവസ്ഥിതെര 

തയോന്നവശമാഗച്ഛേത്തൌ ഹൃസ്യപരിപന്ഥിനെന. ലി 

ഇ്രിയസ്യ ഇവ്രിയസ്യ-ഓരോരിസ്ിയത്തിന്നും, അത്ഥേ-അതാതിന്െറ വിഷയത്തില്, രാഗ 
ദ്വേഷൌടരാഗവും ദ്വേഷവും, വ്യവസ്ഥിത്തൌടവ്യവസ്ഥിതങ്ങളാകുന്നു. തയോഃടആ രണ്ടി 

൫൯൨, വശം-അധീനതയെ, ന ആഗച്ചോത് പ്രാപിക്കരുത്, ത്െൌഹിടഅതു രണ്ടുകതന്നെയാ 
കുന്നു, അസ്യടഇവന്െറ, പരിപന്ഥിനെൌംശത്രക്കഠം 

എല്ലാ പ്രാണികളും രാഗദ്വേഷയുക്തയായ പ്രകൃതിയുടെ അധീനതയില് അകപ്പെ 
ട്ടവരാണെങ്കില് നിന്തിരുവടിയരുളിച്ചെ്തു കമ്മത്തില് ഏപ്പെടുന്ന മുമുക്ഷു_ആ പ്രകൃതിബന്ധ 
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ത്തില്നിന്നു മുക്തനാകുന്നതെങ്ങിനെയെന്ന ശങ്കയെ പരിഹരിപ്പാന് രാഗദ്വേഷങ്ങളുടെ 
സ്ഥിതിയും അവയെ അതിക്രമിപ്പാനുള്ള ഉപായവും ഭഗവാനരുളിച്ചെയുന്നു:- ശ്രോത്രാടിക 

ളായ എല്ലാ ഇന്രിയങ്ങംക്കും അവയുടെ വിഷയങ്ങളായ ശബ്ദാടികളില് ഇഷ്ടുമുള്ളതില് രാ 
ഗം അനിഷ്ടത്തില് ദ്വേഷം എന്നിങ്ങനെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും രാഗദ്വേഷങ്ങം ഇരിക്കു 
ന്നു. ഇന്രിയങ്ങഠംക്കു രാഗദ്വേഷങ്ങഠം ഉള്ളതുകൊണ്ട് മുമുക്ഷയവിന്ന്' എന്തു ദോഷം എന്ന ശ 

ിക്കേണ്ട. ആ രണ്ടു പൃത്തികഠം മോക്ഷമാഗ്ലുത്തില് സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരുവന്െറ ധമ്മശ്രദ്ധയാ 

കുന്ന ധനത്തെ അപഹരിക്കുന്ന ശത്രുക്കളാകുന്നു. വഴിയില്കൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നവന്െറ. ധ 

നം അപഹരിക്കുന്ന ചോരന്മാരെന്നപോലെ ഈ വൃത്തികഠം മുമുക്ഷയവിനെറ ധമ്മത്തെ അ 

പഹരിച്ചു വിഷയാരണ്യത്തില് പതിപ്പിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് മോക്ഷേച്ഛുയുള്ള ഒരുവന് രാ 

ഗദ്വേഷങ്ങളുടെ അധീനത്തില് അകപ്പെടാതിരിക്കണം. പദാത്ഥങ്ങളിലൊ ഗുണകമ്മങ്ങളി 
ലൊ സമീചീനം അസമീചീനം എന്ന വിചാരം വെക്കരുത്. അതിന്നധീനമായാത് രാഗ 

ദ്വേഷാടിശത്യക്കഠം ഇവനെ വിട്ടുപിരിഷുകയില്ല. മുമുക്ഷ്യ രാഗദ്വേഷങ്ങളെ വിവേകത്താല് 

പരിത്യജിച്ച്” സ്വധമ്മാനുഷ്ലാനം ഇരശ്വരാരാധനം എന്ന നിഷ്ണയോടുകൂടെ വിഹിതകമ്മം 
ചെയ്തുകൊള്ളണം. 

85. ശ്രേയാന് സ്വധമ്മോവിഗുണഃ പരധമ്മാല് സ്വനുഷ്ണിതാത്' 

സ്വധമ്മേനിധനം ശ്രേയ? പരധമ്മോഭയാവഹഃ. 

സ്വനുഷ്മിതാല്ടനുന്നായനുഷ്ണിക്കപ്പെടുന്നു, പരധമ്മാല്ടഅന്യനെറ ധമ്മത്തെക്കാഠം വിഗു 
ണടടേഗുണരഹിതമായ, സ്വധമ്മഃടതന്െറ ധമ്മം, ശ്രേയാന്-അധികം ശ്രേഷ്ണമാകുന്നു. സ്വധ 
മ്മേസ്വധമ്മത്തില്, നിധനംടമരണം, ശ്രേയടശ്രേയസ്തുരമാകുന്നു. പരധമ്മഃട-അന്യയധമ്മം, 
ഭയാവഹഃംഭയജനകമാകുന്നു. 

കമ്മസസന്്യാസവും ധമ്മമാണെന്ന വിധിയില്ലെയൊ എന്നാണെമില് അതിന്നധികാ 
രം ഉള്ളവന്നല്ലാതെ ദു8ഭഖമാണെന്ന വിചാരത്താല് കമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന അപക്വബു 

ഭ്ധിക്കതു ധമ്മമല്ല. “അവരവരുടെ ധമ്മം അവരവക്ക ഗുണം?” എന്നാണ് ശാസ്ത്രസിദ്ധാന്തം. 

അവിരക്തന് കമ്മം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതു അധമ്മം. സുവിരക്തന് കമ്മത്തില് ഏപ്പെടന്നതും അ 
ധമ്മം. രണ്ടുപേരും അവരവരുടെ നില തെററാതെയിരുന്നാല് മാത്രം അതു രണ്ടപേക്കും ധ 
മ്മം. ശാസ്ത്രം അനുവടിച്ച രീതിയില് ഒരുവന് നന്നായി നടത്തുന്ന ധമ്മത്തെ അപേക്ഷിച്ച്' 
മറെറാരുവന്െറ നിയതകമ്മം ഗുണം കുറഞ്ഞതായിരുന്നാതകൂടെ അതവനെ ക്രമത്തില് ഉയ 

നനനിലയില് എത്തിക്കും. പരധമ്മസ്വീകാരത്താത ശാസ്ര്യോല്പംഘനം എന്ന ദോഷത്താല് 
നരകപാതാടിഭയം നേരിടും. സ്വധമ്മശ്രദ്ധനിമിത്തം മരണം സംഭവിച്ചാതകൂടെ വീഷ്യസ്വ 
ശ്ശൂപ്പാഫ്തിയാണ്' ഫലം. ഒരുവിധത്തിലും അധഃപതനം സംഭവിക്കില്ല. 

അജ്ജ്കുന ഉുവാചം-അജജ്കുനന് പറഞ്ഞു. 

86. അഥകേനപ്രയുഷ്േതായം പാപംചരതി പൂരുഷഃ 

അനിച്ചുന്നപിവാര്ഷ്ക്േയ ബലാദിവനിയോജിതഃ. 

വാര്ഷ്ണ്റേയിടഹേ പരമാത്മന്, ബലാത് നിയോജിതഃ ചവടബലവാനാല് പ്രേരിതനെന്ന 
പോലെ, അയം പുരുഷഃ--ഈ പുരുഷന്, അനിച്ഛന് അപിടഇച്ഛിക്കുന്നവസ്മല്ലെിലും. കേ 
നനടആരാല്, പ്രയുക്തഃടപ്രേരിതനായിട്ടു, പാപം ചരതിടപാപം ചെയ്യുന്നു. 

ബ്രഹ്മവിത്തുകരംക്ക്' ബ്രഹ്മാനന്ദത്തെ വഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനത്താല് അറിയപ്പെടുവാന് 
യോഗ്യന്മായ പരമാത്മാവായ ഹേ ഭഗവന് രാജാവിനാലൊ മറെറാ പ്രേരിക്കപ്പെട്ടവനെ 
ന്നപോലെ ഈ ജീവന് പാപഫലത്തെ ആഗഹിക്കുന്നവനല്ലെന്നിരിക്കിലും ആരാല് പ്പേരി 
തനായിട്ടാണ്' പാപം ചെയ്യുന്നത് എന്നു അരുളിചെയ്യുണം എന്ന്” അജ്ജുനന് ഭഗവാനോ 
ടര" പ്രാത്ഥിക്കുന്നു. 

ഇന്യിയജയമില്പായ്യയാണു' പാപകമ്മകാരണം എന്നു മുമ്പേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെമിലും 

വേറെയും വല്ല കാരണമുണ്ടൊ. ദോഷത്തിന്െറ അടിസ്ഥാനം അറിഞ്ഞാല് അതിനേ 
മുമുക്ഷുക്കഠംക്ക്' പരിഹരിക്കാമെല്ലൊ എന്ന അഭിപ്രായത്തോടുകൂടെ മുന്ചെയ്തു ഉപദേശ 
ത്തെ മറന്നവനെന്നമട്ടില് പാപാചരണത്തിന്ന്' പ്രബലമായ കാരണം അറിവാന്വേണ്ടീട്ടു” 
അജജുനന്ചെയ്തു ചോദ്യമാണിത്. 
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ശ്രീഭഗവാനുവാചടശ്രീഭഗവാനരുളിചെയ്തു. 

9811. കാമഏഷമ്രോധഏഷ രജോഗുണസമുത്ഭവഃ 

മഹാശനോ മഹാപാപ് മാ വിദ്ധ്യേനമിഹവൈരിണം. 

ഏഷ കാമഃടഈ കാമംതന്നെ, ഏഷ ക്രോധഃ-ഈ ക്രോധവും, രജോഗുണസമുത്ഭവഃടരജോ 
ഗുണത്തില്നിന്നുത്ഭവത്തോടുകൂടിയതാകുന്നു, മഹാശനടടേമഹത്തായ ഭക്ഷണത്തോടുകൂടിയ 
തും, മഹാപാപി മാടമഹാപാപത്തോടുകൂടിയതുമാകുന്നു, ഇഹം--ഈ ലോകത്തില്, ഏനംടഇ 
തിനെ, വൈരിണം-ശത്രവായിട്ടു, വിദ്ധി-അറിഞ്ഞകൊടാംക. 

ശ്രീഭഗവാന് മവപടിപറഞ്ഞു. 

ഏതൊരു പ്രാണി എന്നൊന്നു ചെയ്യുന്നുവൊ അതിന്നെല്ലാം കാരണം കാമമാകുന്നു. 
കാമമില്ലാത്തവന് യാതൊന്നും ചെയ്തുയില്ല, എന്ന സത്യത്തെ ഭഗവാന് സ്തറഷ്ടുമാക്കുന്നു. കണ്ട 

തും കേട്ടതും ഗുണമോ ദോഷമോ എന്നു ചിന്തിക്കാതെ ആഗ്രഹം ജനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചിത്ത 
വൃത്തിലിശേഷത്തെ കാമമെന്നു പറയുന്നു. അങ്ങിനെ ഒന്നുണ്ടെന്നു എല്ലാവക്കം അനുഭവമു 
ള്ളതിനാല് 44ഈ കാമം? എന്ന്" കാമത്തെ പ്രത ൃക്ഷമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഈ വൃത്തിതന്നെ ഏ 

ന്തെങ്കിലും കാരണത്താല് തടസ്ഥം നേരിടുന്വോഠം ക്രോധമായിട്ടു രൂപം മാവന്നു. അതിനാല് 

ക്രോധം എന്നതും കാമത്തിനെറ രൂപാന്തരമാകുന്നു. ഈ വൃത്തി രജോഗുണത്തില്നിന്നാണു 

ണ്ടാവുന്നത്. ഏതു കിട്ടിയാലും തൃഹ്തിപ്പെടാത്തതാകയാല് ഇതിന്െറ ഉള്ളില് എത്ര കൊ 
ളം എന്നു നിശ്ചയിപ്പാന് കഴികയില്ല. കാമി എന്തെല്ലാം ഭുഷ്ണമ്മങ്ങഠം ചെയ്യുമെന്നും പറ 
വാന് സാധിക്കയില്ല. അതിനാല് ഈ കാമം മഹാ ഭക്ഷകനും മഹാപാപിയുമാകുന്നു. സം 

സാരത്തില് ബഹുവിധ കഫ്യങ്ങഠംക്കിടവരുത്തുന്ന മഹാശത്ര, ഈ കാമവൃത്തിയാണെന്നറി 
ഞ്ഞകൊഠംക. കാമത്തിന്െറ രൂപാന്തരംതന്നെ ക്രോധമെന്ന കാരണത്താല് രണ്ടും ഒന്നുത 

ന്നെ എന്നഭിപ്രായം. 

8, ധൂമേനാവ്രിയതേ വഹ്നിര്യഥാദശോമലേനച 

യഥോല്ബേനാവൃതോഗഭ സ്തഥാതേനേദമാവൃതം. 

ധൂമേനംപുകയാല്, വഹ്നിഃടഅഗ്നിയും, മലേനംചളിയാത, ആദശഃടകണ്ണാടിയും, ഉല്ബേ 
നടനേരിയ ചമ്മത്താരി, ഗദ്ധടഗര്വും, യഥാ ആവ്വിയതേ-എപ്രകാരം ആവരണംചെയ്യു 
പ്പെടുന്നുവൊ, തഥാടഅപ്രകാരം, തേന ആ കാമത്താല്, ഇദം ഇത് :-_-ജ്ഞാനം, ആവ്ൃതം 
മറഷ്ക്കുപ്പെട്ടിരി കന്നു. ു 

കാമം മുക്തിക്കു പ്രതിബന്ധംവരുത്തുന്നതാണെന്നു മുന്പേ പറഞ്ഞതിനെ അതി സ്റ്റ 
ഷ്യമാക്കുന്നു:-അപ്രകാശസ്വരൂപമായ ധൂമം പ്രകാശാത്മകമായ അശ്നിയേയും പററിച്ചേരു 
ന്ന സ്വഭാവമുള്ള പൊടി പ്രതിബിംബത്തെ ഉഠംഗ്രഹിക്കുന്ന സ്വഭാവമുള്ള കണ്ണാടിയേയും 
അചേതനവും മൂടജവുമായ നേരിയ ചമ്മം (മവള എന്മ പറയപ്പെടുന്നത്) ചേതനവത്തായ 
ഗഭത്തേയും എങ്ങിനെ മൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുവൊ അതേവിധത്തില് ഈ കാമം പുരുഷന്െറ 

ജ്ഞാനത്തെ ആച്ചാദനംചെയ്യുന്നു. 

89. ആവൃതം ജഞാനമേതേന ജ്ഞാനിനോനിതൃയവൈരിണാ 
കാമരൂപേണകെൌന്തേയ ദുഷ്ട,രേണാനലേനച. 

അനലേനടഅലംഭാവമില്പാത്തതും, ഷു ,രേണ-ഭഃഖത്തെക്കൊണ്ടു പുരുഷനെ നിറക്കുന്നതും, 
കാമരൂപേണടവിഷയത്തെത്തന്നെ സപ്ത കാണുന്നതുമായ, ജ്ഞാനിനഃജ്ഞാനിയുടെം 
നദിത്യവൈരിണാടനിതൃശത്രവിനാത്, ജ്ഞാനം ബ്രഹ്മവിഷയമായ ബുദ്ധിപ്പത്തി, ആവൃതംട 
മറയ്കുപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 

കാമം ബ്രഹ്മങ്ഞാനുവിരോധിയാണെന്നതിനെത്തന്നെ സ്തൃഷ്ടൂമാക്കുന്നു. നൈ മുത 
ലായ പദാത്ഥങ്ങളെ എത്രയധികം ഒഴിച്ചാലും ശമിക്കാതെ പോരാ പോരാ എന്ന നില 

യില് അധികം ഉജ്ജ്വലിക്കുന്ന അഗ്നിക്കു തുല്യമാണ്” കാമം. പുരുഷന്നധികമധികം ഒു8ഖ 
ത്തെയാകുന്നു കാമം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. വിഷയത്തെത്തന്നെ സവ്വതര കാണുന്നതല്ലാതെ ബ്രഹ്മ 
ത്തെ ഒരിക്കലും ഒരിടത്തിലും അതു കാണുകയില്ല. അതിനാല് അത്' ബ്രഹ്മജ്ഞാനത്തെ 



69 . മൂന്നാം അദ്ധ്യായം 

ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരുവനേറയും നിത്യശത്രവാകുന്നു. അങ്ങിനെയിരിക്കുന്ന കാമം ബ്രഹ്മ 
വിഷയകമായ ജ്ഞാനത്തെ:_ബുദ്ധിപൃത്തിയെ, അഗ്നിയെ പുകയെന്നപോലെയും, ജലത്തി 
െറ നൈമ്ഃല്യത്തെ ചഭിയെന്നപോലെയും, ചയ്ദ്രനെ രാഹുവെന്നപോലെയും ആച്ഛാ 
നം ചെയ്യുന്നു. 

: 40. ഇന്്രിയാണിമനേബ്ുദ്ധി രസ്യാധിഷ്ണാനമുച്യതേ 

ഏതൈര്വിമോഹയത്യേഷ ജ്ഞാനമാവൃത്യദേഹിനം. 

ഇസ്്രിയാണിടജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും, മന്ഃടമനസ്സും, അസ്യം-ഇതി നെറ, അധിഷ്ണാനുംടവാസ 
സ്ഥാനമെന്നു, ഉച്യതേ-പറയപ്പെടുന്നു, ഏതൈഃ-ഇവയോടുകൂടെ, ഏഷഃ-ഇത്', ജ്ഞാ 
നംജ്ഞാനത്തെ, ആവൃത്യ-ആവരണംചെയ്തിട്ടു, ദേഹിനംടപുരുഷനെ, വിമോഹയതിട 

പലവിധത്തില് മോഹിപ്പിക്കുന്നു. 

സംസാരകാരണം കാമം, ജ്ഞാനത്തെ ആക്ഛാദനും ചെയ്യുക എസ്നതാണതിനന്െറ വ്യാ 

പാരം എന്നു വിശദമാക്കിയതിന്െറശേഷം, മോക്ഷേച്ഛയുള്ളവന്ന്' അതിനെ ജയിപ്പാന് 
വഴി കാട്ടിക്കൊടുപ്പ്ാന്വേണ്ടി കാമത്തിന്െറ വാസസ്ഥാനുത്തെ കാണിക്കുന്നു: നേര്രാടി 
കളായ ജ്ഞാനേന്രിയങ്ങളുഞ്ചും മനസ്സും ബുദ്ധിയുമാണ്' കാമത്തിന്െറ ആശ്രയം. ഇവയെ 

ക്കൊണ്ടു ബ്രഹ്മവിചാരത്തെ ആച്ഛാദനം ചെയ്തിട്ടു ഈ കാമം ജ്ഞാനി അജ്ഞാനിയെന്ന 

ഭേദംകൂടാതെ സകലരേയും പലവിധത്തില് മോഹിപ്പിക്കുന്നു. ഇതു സുഖസാധനം ഇരി 
നെ സമ്പാദിക്കുക, അതു ടു9ഖകാരണം അതിനെ അകററക, എന്നിപ്രകാരം ബുദ്ധിയെ 
ചലിപ്പിക്കുകയും ദേഹേന്ദ്രിയാദികളില് ഞാനെന്നും എന്രതെന്നുമുള്ള ഭാവത്തെ ജനി 
ക്കയും ചെയ്യുന്നു. ഈ കാമമാണ് പുരുഷന്നു സംസാരകാരണം. ശത്രവിന്െറ വാസ 

സ്ഥാനത്തെ സ്വാധീനമാക്കിയാല് ശത്രു, കീഴടങ്ങും എന്നതുപോലെ കാമത്തിന്െറ വാസ 
സ്ഥാനം അറിഞ്ഞാല് മുമുക്ഷുവിന്നു കാമത്തെ കീഴടക്കാമെന്നുള്ള കരുണയോടുകുടെ ഭഗ 

വാന് കാമാധിഷ്ണാനങ്ങളെ അജ്ജുനുന്നുപദേശിച്ചു. 

41. തസ്താത്ത്വമിന്രിയാണ്യാദൌ നിയമ ഭരതഷഭ! 

പാപ് മാനം പ്രജഹിഫ്്യേനം ജ്ഞാനവിജ്ഞാനനാശനം. 
തസ്താത് അതുകൊണ്ടും ഭരതഹ്ഭകഭരത്കലമ്രേഷ്ണ! ത്വംംനീം ആദ ആദ്യമായിട്ടു; 

ഇന്റിയാണിടഇയിയങ്ങളെ നിയമ്യടനിയന്തരിചിട്ട്ച ജ്ഞാനവിജ്ഞാനനാശനുംടശാസ്ത്ര 
ഇഞാനുത്തേയും അനുഭവജ്ഞാനത്തേയും നശിപ്പിക്കുന്ന, പാപ്'മാ൯നം ഏനുംടപുപിയായ 
ഇതിനെ, പ്രജഹിടനിശ്ശേഷം സംഹരിക്കുക. 

അതുകൊണ്ട്" ഭരതകുലജാതന്മാരില് ശ്രേഷ്ലനായ അജജ്കുന നീ ആദ്യമായിട്ടിവ്പിയങ്ങ 
ളേയും അനന്തരം മനസ്സ്, ബുദ്ധി എന്നിവയേയും കിഴടക്കീട്ടു ശാസ്ത്രുത്തില്നിന്നു സിദ്ധി 
ക്കുന്ന പരോക്ഷജ്ഞാനത്തേയും വിചാരത്തില്സിന്നുത്ഭവിക്കുന്ന അനുഭവഞോനത്തേയും 
വിരോധിക്കുന്ന പാപിയായ ഈ കാമത്തെ സമൂലം നശിപ്പിക്കുക. കാമത്തെ നിശ്ശേഷം 

ജയിക്കാഞ്ഞാല് ബുദ്ധി നിശ്ചലയാകയില്ല. അശുദ്ധബുദ്ധിയില് വിമ്മലജ്ഞാനമുടിക്ക 
യില്ല. അതു നിമിത്തം മോക്ഷത്തിന്നും അവകാശമില്ല. അതിനാല് മോക്ഷാത്ഥി, കാമത്തെ 
നിശ്ശേഷം നശിപ്പിക്കേണം എന്നഭിപ്രായം. ഇന്ിയജയദ്വാരാ മനസ്സിനേയും മനോജയ 

ദ്വാരാ ബുദ്ധിയേയും സ്ഥിരപ്പെടുത്തേണം, എന്നക്രമത്തെ കാണിപ്പാനാണ്' 4ആദൌ ജഇ 

സ്രിയാണി?” എന്നു പറഞ്ഞത്. 

49. ഇന്ദ്രിയാണി പരാണ്യ്യാഹു രിന്ദ്രിയേട്യ$ പരംമനഃ 

മനസസ്തരപരാബുദഭ്ധിഷ്യോബുദ്ധേഃ പരതസ്ത്സഃ. 

ഇസ്രിയാണിടഇന്രിയശ്ങഠം, പരാണിടശ്രേഷ്ങ്ങളും, ഇസ്രിയേഭ്യഭഇവ്രിയങ്ങളെക്കാഠം, 
മനഃടമനസ്സ്, പരംശ്രേഷ്ലവും, മനസ്തുടമനസ്സിനെക്കാഠം ആവട്ടെ. ബുദ്ധിടബുദ്ധി, 

പരാടശ്രേസ്ലയും, ബുദ്ധേഃടബുദ്ധിയെക്കാഠം, സഃ-അവന്:_ ആത്മാവു, പരതഃപര്ഃടശ്രേ്ു. 
ത്തില്വെച്ചും ശ്രേഷ്റം. 

കാമത്തെ ജയിപ്പാ൯ പ്രയാസം. ബലവാന്െറ സഹായം ആവ്ര, യം. മുമുക്ഷു ബലവാ 

നായ ഏതൊരുവനെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് കാമജയം സാധിക്കേണ്ടത്” എന്നു ബോധിപ്പിക്കു 
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വാന് ഭഗവാന് അരുളിച്ചെയുന്നു:-- ശരീരം അതിസ്ഥൃലം, ജഡം, ബാഹ്യം. അതിനെ 
പ്രപൃത്തിയില് ഏപ്പെടുത്തുന്ന ജ്ഞാനകമ്മേന്ദ്രിയങ്ങഠം ശരീരത്തെക്കാഠം ശ്രേഷ്ലങ്ങളും ശരീ 
രത്തില്നിന്നും ആന്തരമാകയാല് സ്ൃക്ഷ്മങ്ങളും അതിനാല്ത്തന്നെ ഭിന്നങ്ങളുമാകുന്നു. ജന്രി 
യങ്ങാംക്ക്' പ്രകാശത്തെ കൊടുക്കുന്ന മനസ്സ് ഇന്ിയങ്ങളെക്കാഠം ആന്തരവും സൂക്ഷ്മവും 

ഭിന്നവും ശ്രേഷ്ഠവുമാകുന്നു. ബുദ്ധിക്ക്” പ്രകാശം നല്കുന്ന ആത്മാവാകട്ടെ ബുദ്ധിയെ 
ക്കാഠം ആന്തരവും സൂക്ഷ്മവും ഭിന്നവും ശ്രേഷ്ലവുമാകുന്നു. ആത്മാവിയെക്കാഠം ആന്തരമൊ 

സ്ൂക്ഷ്മമൊ ഭിന്നമൊ ആയിട്ടു മറെറാന്നുമില്ല. ഏതൊന്ന് മറേറതൊന്നിനെ പ്രപൃത്തിപ്പിക്കു 
ന്നുവോ പ്രവത്തകമായ അത്' പ്രവത്യമായ വസ്ത്രവിനെക്കാഠം സൂക്ഷ്മം. ആഭ്യന്തരം പ്രകാ 
ശകം മ്രേഷ്ണം എന്ന ന്യായപ്രകാരം സ്ഥൂലദേഹം മുതല് സൃക്ഷ്മബുത്ധിവരെയുള്ള സവ്യത്തേ 
യും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതും അത്യന്തം സ്ൃക്ഷ്മവും സര്പ്പാന്തരവുമായ ആത്മാവുതന്നെ സപവ്വോ 

പരി ശ്രേഷ്ഠം എന്നാണുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതു്. 

49. ഏവംബുദ്ധേഃ പരം ബുദ്ധവാസംസ്തഭ്യഠത്മാനമാത്മനാ 

ജഹിശത്രം മഹാബാഹോകാമരൂപം ദുരാസദം. 
മഹാബാഹേഠടഹേ പരാക്രമസ്വഭാവ।, ബുദ്ധേടബുദ്ധിയില്നിന്നും, പരം ആത്മാനംടവി 
ലക്ഷണനായ ആത്മാവിനെ, ആത്മനാട-ആത്മാവുകൊണ്ടുതന്നെ, ബുദ്വാട അറിഞ്ഞിട്ടു”. 
സംസ്കൂഭ്യടനുന്നായി യോജിപ്പിച്ചിട്ടു', ഭരാസദം-ഭജ്ജയനും, കറമരൂപംടകാമാത്മകനുമായയയ 
ശത്രംട-ശത്രവിനെ, ജഹിടസംഹരിച്ചാലും. 

മുകളില് വിവരിച്ചവിധം ദൃശ്യങ്ങളായ ദേഹാദിബുധ്യേന്തവസ്തക്കളുടെ പ്രകാശകനും 
കാണുന്നവനുമായ പരമാത്മാവിനെ സമ്യക'ദശനസമത്ഥയായ ബുദ്ധികൊണ്ടറിഞ്ഞിട്ടു് 
ആ പരമാത്മാവുതന്നെ ഞാന് എന്ന സ്വസ്വരുപത്തെ അതില്ത്തന്നെ യോജിപ്പിച്ചിട്ട്_അ 

തില്ന്ദിന്നു ഭിന്നനുല്പ ഞാന് എന്ന ദൂഡ്ധഡബോധത്തോടുകൂടെ ഒുര്ജ്ജയനും കാമരൂപനുമായ 
ശത്രുവിനെ ജയിച്ചുകൊഠംക. കാമജയം സാധിപ്പാന് മതിയായ പരാക്രമം ഉണ്ടായാല് മാ 

ത്രമേ പരാക്രമി എന്ന പേരിന്നു നീ അഹനാകയുള്ളൂ. പരാമ്രമത്തിന്െറ പരമാവധി കാമ 
ജയമാകുന്നു. ആത്മാശ്രയംകൊണ്ടു മാതമേ കാമത്തെ ജയിപ്പാ൯ സാധിക്കയുള്ൂ_എന്ന 

രണ്ട സംഗതിയെ ഇവിടെ സ്ത്റഷ്ടമാക്കിയിരിക്കുന്നു. 

ഇതി ശ്രീമല്ഭഗവല്ഗീതാസ്ൂപനിഷല്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം യോഗശാസ്ത്രേ 
ശ്രീകൃഷ്ണാജളുനസംവാദേ കര്മ്മയോഗോനാമ തൃതിയോദ്ധ്യായഃ സമാപ്പൂ!. 

ടായി 

ഓം നമോഭഗവതേവാസുദേവായ. 

ശ്രീമതഭഗവല്ഗീതയ।ല് 0൦ അദ്ധ്യായം. 

ശ്രീഭഗവാനുവാച. 

1. ഇമം വിവസ്വതേയോഗം പ്രോക്തവാനഹമവ്യയം 

വിവസ്വാന്മനവേപ്രാഹ മനുരിക്ഷ്വാകവെയബ്വവീത്. 
അവ്യയം-നാശമില്ലാത്തതായ, ഇമം യോഗം-ഈ യോഗത്തെ, അഹംടഞാന്, വിവസ്വ 
തേടവിവസ്വാന്നായ്കകൊണ്ടു, പ്രോക്തവാന് ഉപദേശിച്ചും വിവസ്വാന്വിവസ്വാന്ം മ 
നവേടമനുവിന്നാ്ക്തോണ്ടും, മനുഃടമനു, ഇക്ഷവാകവെടഇക്ഷ്വാകവിന്നായ്ക്ൊണ്ടും, അബ്ബ 

വിത് പറഞ്ഞു. [1 
രണ്ടും മൂന്നും അദ്ധ്യായങ്ങഠംകൊണ്ടു' ജ്ഞാനകമ്മയോഗങ്ങളാകുന്ന ഉപായത്തില് 

കൂടെ ആത്മസ്വരൂപജ്ഞാനും സമ്പാടിക്കാം എന്നു കാണിച്ചു. പാരമ്പര്യാനുസരണം ഇതി 
ന്ന് പ്രാധാന്യ്യമുണ്ടെന്നുകാണിപ്പാന് ഭഗവാനുരുല്ലിച്ചെയ്യുന്നു:--പരമാത്മാവായ ഞാന് സ്ത 
പ്യൂപ്യാരംഭത്തില് നാശരഹിതവും കമ്മദ്വാരാ സാധ്യവുമായ ഈ ജ്ഞാനയോഗത്തെ വിവ 
സ്വാന്നും വിവസ്വാന് സ്വപൃത്രനായ മനുവിന്നും മനു സ്വപൃതനായ ഇക്ഷ്ധാകുവിന്നും വി 
ശദമായുപദേശിച്ചു. 
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. ഏവംപരമ്പരാപ്പാപ്ലു മിമംരാജഷയോവിദുഃ 

സകാലേനേഹമഹതാ യോഗോനഷ്ടഃ പരംതപ! 

പരംതപ!ടഹേ ശത്രതാപ൯! ഏവം-ഇപ്രകാരം, പരംപരാപ്രാപ്പടപാരമ്പഷ്ുമായി സി 

ദ്ധിച്ചതായ, ഇമം-ഇതിനെ: രാജഷയഃടരാജാക്കുന്മാരും ജൂഷികളും, വിടുടഅറിഞ്ഞിരുന്നു, 
സടഅത്', മഹതാകാലേനടമഹാകാലഗതിയാത, ഇഹം-ഈ ലോകത്തില്, നഷ്ണടേനശി 
ച്ചിരിക്കുന്നു. 

ബ്രഹ്മനിഷ്ലകൊണ്ടു്” കാമാടി ശത്രുക്കളെ ജയിപ്പാന് സമത്ഥനായ അജ്ജുന! വിവ 

സ്വാന് മുതലായ മഹാപുരുഷന്മാര്മുഖാന്തരം നടപ്പില് വന്നിരുന്ന ഈ ജ്ഞാനയോഗം അ 

ധികകാലം കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട്” ശരിയായ ഉപദേഷ്യാക്കളും അനുഹ്ലിക്കുന്നവരും ഇല്ലാതെവ 
ന്നതിനാല് ഈ ലോകത്തില് പ്രചാരം ഇല്ലാത്ത നിലയില് എത്തിയിരിക്കുന്നു. 

8, സഏവായം മയാത്രേദ്യയുയോഗഃ പ്രോക്തഃ പുരാതനഃ 

ഭക്തോസിമേ സഖാചേതിരഹസ്യം ഷ്യേതദുത്തമം. 

പുരാതനഃടപണ്ടുതന്നെയുള്ളതായ, സഃ ഏവ യോഗഃടആ യോഗംതന്നെ, അഭ്യടഇപ്പോഠം, 
തേടനിണക്കായ്ക്ൊണ്ടു് , മയാ-എന്നാല്, പ്രോക്തഃടനുന്നായുപദേശിക്കപ്പെട്ടു, ത്വംടനീ, 
മേടഎനെറ, ഭക്തഃടഒ.കതനും, സഖാ ച ഇതിടസഖാവും എന്ന ഛേതുവാല്, ഉത്തമം ഉല് 
കൃഷ്ണവും, രഹസ്ൃംടഗോപ്യയവുമായ, ഏതത് ടഇത്, (പ്രോക്തഃടമുപദേശിക്കപ്പെട്ട.) 

നഷ്ടപ്രായമായ ആ യോഗം ലോകത്തില് നടപ്പാകാതെയിരുന്നാല് അസംഗനും 
നി്യികാരനുമായ ആത്മാവില് ദേഹാടിഭാവങ്ങളെ അധ്യസിച്ചതുനിമിത്തം സാധാരണ ജ 
നങ്ങഠം അനുഭവിക്കുന്ന സംസാരടുഭഖങ്ങളില്നിന്നു മോചനം സിദ്ധിക്കുകയില്ല. അതിനാല് 
എനന്െ൨ ഭക്തനും സഖാവുമായ നിന്െറ ഞാനെന്നും എനെറതെന്നുമുള്ള മോഹത്തെ ൩ 

ശിപ്പിക്കുവാനും നീ മുഖാന്തരം ലോകത്തില് പുനരപി നടപ്പില് വരുത്താനും വേണ്ടീട്ടാണ്' 
ജിവാനുഗ്രഹതത്പരനായ ഞാന് നിണക്കിപ്പ്യോഠം ഉപദേശിച്ചത്. ഞാന് കത്താരോ 

ക്താവെന്ന അജ്ഞാനത്തില് നിന്നു നിപ്പത്തിയുണ്ടാക്കുവാന് അത്ൃൃത്തമമായതും അതിനാല് 

ത്തന്നെ ഗോപ്യവ്യമായ ഇതിനെ ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞുകൂടാത്തതാകയാല് തക്ക സമയ 
ത്തില് തക്ക പാത്രമായ നിണക്കുപദേശിച്ചതാകുന്നു. 

അജജ്ളുന ഉവാച. 

4. അപരം ഭവതോജന്മ പരംജന്മവിവസ്വതഃ 

കഥമേതദ്വിജാനീയാം ത്വമാദൌ പ്രോക്തവാനിതി. 

ഭവതഃ-ഭവാന്െറ, ജന്മം-ജനനം, അപരം-ഇയ്യിടെയുണ്ടായത്, വിവസ്വതഃ ജന്മടവിവ 
സ്വാന്െറ ജന്മം, പരംടമുമ്പേയുണ്ടായത്, ത്വം-നിന്തിരുവടി, ആദൌആടിയിതല്, ഏ 
തതി ഇതിനെ, പ്രോക്തവാന് ഇതിടഉപദേശിച്ചുവെന്ന്', കഥംവിജാനിയാംടഞാന് എങ്ങി 
നെ അറിയും. 

ഈ കൃഷ്ണന് വസുദേവപുതന്. ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എങ്ങിനെ പ്രമാണമാകം എന്ന 
വിചാരമുണ്ടായാല് ഗീതാശാസ്ത്രത്തെ പ്രമാണമാക്കാന് ചിലരെമതിലും മടിച്പുവെന്നു വരാം. 
അങ്ങിനെ വന്നുകൂടാ. ശ്രീകൃഷ്ണണുന് സാധാരണമനുഷ്യനല്ലെന്ന തത്വം ഭഗവസുഖത്തില്നിന്നു 
തന്നെ ജനങ്ങഠാംക്കു ധരിപ്പാ൯ിടവരുത്തേണം എന്നഭിപ്രായത്തോടുകൂടെ അജജ്ുനന് പറയു 
ന്നു:-_ഹേ ഭഗവന്! നിന്തിരുവടി വസുദേവപൃത്രനായിട്ടു ഇപ്പയോഠം അല്ലയൊ ഭൂമിയില് ജനി 

ച്ചിരിക്കുന്നത്. വിവസ്വാന് (സ്പയ്യന്) വിരാട് പുരുഷന്െറ നേതൃത്തില്വിന്നു ലോകാടിയില് 
കൂജനിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇന്നുണ്ടായ നിന്തിരുവടി അന്നുണ്ടായ വിവസ്വാന്നുപദേശിച്ചുവെന്ന്' ഞാ 
നോ മററാരാനുമോ എങ്ങിനെ വിശ്വസിക്കും. 

ശ്രീഭഗവാനുവാചടശ്രീഭഗവാന് പറഞ്ഞു. 

5. ബഫുനിമേവ്ൃയതീതാനി ജന്മാനി തവചാജ്ജുന! 

താന്യഹം വേദസപ്യാണി നത്വം വേത്ഥപരംതപ! 
മേ-എന്െറം, ബഹുൂനിജന്മാനി- അനേക ജന്മ്ങാം, വ്ൃയതീതാനിടകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, അജ്ജു 
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ന1ടഹേ അജ്ജുനു:, തവച--നിനന്േറയുംയ അഹംട-ഞാന്, താനി അവയെ, വേദ അറിയു 
ന്നു; ത്വം-നീ, നവേത്ഥം-അറിയുന്നില്ല. 

ഹേ പരന്തപനായ അജ്ജുന്। ഞാന് എന്െറ മായാവിലാസവൈഭവത്താല് ഈ 
രൂപം ഇപ്പ്യോഠം ധരിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ തതിന്നുമുമ്പെയും എത്രയോ രൂപങ്ങളെ ധരിച്ചി 
ട്ടുണ്ട്". നിയും അതുപോലെതന്നെ അനേകജന്മങ്ങളെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. “ഞാന് ധരിച്ചവയും 

ജീവന്മാര്_നിന്നെപ്പോലുള്ളവര് ധരിച്ചവയും ആയ എല്ലാ ജന്മങ്ങളേയും ഞാനുറിയുന്നു. സ 
വ്യഞ്ഞനായ എന്െറ ജ്ഞാനം നിത്യമാകയാല്_ഞാന്തന്നെ ജ്ഞാനസ്വരൂപനാകയാല്_ 

എല്ലാം ഞാന് അറിയുന്നു. പൃണ്യുപാപകമ്മവാസനാബദ്ധനായ നീയും നിന്നെപ്പോലെയു 

ളള മറവള്ളവരും അതറിയുന്നില്ല. ജീവന്നും, ഇശ്വരന്നും തമ്മിലുള്ള ഭേദത്തെ ഇവിടെ അല്ലം 
പ്രകാശിപ്പിച്ചു. 

6. അജോപിസന്ന വ്യയാത്മാ ഭതാനാമീശ്വരോപിസന് 

പ്രകൃതിം സ്വാമധിഷ്ണായ സംഭവാമ്യാത്മമായയാ. 

അജ അപിടജനിക്കാത്തവനും, അവ്യയാത്മാ അപിടനാശരഹിതസ്വഭാവനും ഭതാനാംട 
ഉണ്ടായവരുടെയെല്ലാം, ഈശ്വരഃ അപിടനിയന്താവും സന്ടആയിട്ട്',ഭസ്വാംപ്രകൃതിംടഎ 

൫െറ അധീവത്തിലിരിക്കുന്ന മൂലപ്രകൃതിയെ, അധിഷ്ഠായട ഉപാധിയായി സ്വീകരിച്ചിട്ട് ൭ ആ 
ത്മമായയാ-എനെറ മായകൊണ്ടു്, സംഭവാമിടഞാന് ദേഹം ധരിച്ചിരിക്കുന്ന. 

കമ്മംകൊണ്ടു ജനിക്കുന്നു കമ്മംകൊണ്ടുതന്നെ മരിക്കയും ചെയ്യുന്നുവെന്നല്ലെ പ്രമാ 
അനിശ്ചയം. അതിനാല് കമ്മാധീനനല്ലാത്ത നിന്തിരുവടി എങ്ങിനെ ജനിച്പുവെന്ന സംശ 
യത്തിന്നു സമാധാനം:---ലോകത്തിലുള്ളവര് കമ്മാധീനുന്മാരായിട്ടു ജനിക്കുന്നതുപോലെയ 

ല്ല ഞാന് ജനിക്കുന്നത്. എന്െറ മായയെ ഞാന് സ്വതന്ത്രനായി സ്വീകരിച്ചിട്ട ജനിക്കയാ 
ണ് എന്നുത്തരം പറയുന്നു:-_ഞാന് ജനിക്കുന്നവനും മരിക്കുന്നവനുമല്പ. ജവിക്കുന്നവരായ 
ബ്രഹ്മാദിസകലരും എന്െറ സാന്നിദ്ധ്യമാതൃത്താല് ജനിക്കുന്നവരാകയാല് സിഷന്താവുത 
ന്നെ ഞാനെന്നിരിക്കിലും നിയന്തൃത്വം എന്ന അവസ്ഥയും എന്നില് വാസ്തവത്തില് തരി 

ക്കുന്നില്ല. എന്നാല് എന്െറ അധീനത്തിലിരിക്കുന്ന മൂലപ്രകൃതിയെ ഉപാധിയായംഗീകരി 
ച്ചിട്ടു മായാബലത്താത് ഞാനവതരിക്കുന്നു. മായയാകട്ടെ അഗ്നിയില് ദാഹശക്തിയെന്ന 
പോലെയും സൂയ്യനില് പ്രഭയെന്നപോലെയും എന്നില്നിന്നന്യയല്ലതാനും, എന്നു കാണി 
പ്രാനാണ് ആത്മമായയാ?? എന്ന പദപ്രയോഗം. എന്നിലിരിക്കുന്ന ശക്തിയും ഞാനും ഒന്നു 

തന്നെയാകയാല് ആ ശക്തിനിമിത്തം ഞാന് ദേവാടികളില് സ്വരൂപംധരിപ്പവതരിക്കുന്നു. 
ജീവകോടികഠം മായാബദ്ധന്മാര്. ഞാന് മായാധിനാഥന് എന്ന്” ജീവന്നും ഇരശ്വരന്നും ത 
മ്മില് ഭേദംകാണിച്ചു. & 

7, യദായദാഹി ധമ്മസയ ഗ്രാനിഭവതി ഭാരത! ി 
അഭ്ദയൂതഥാനമധമ്മസ്പ) തദാത്മാനം സ്ത്രജാമൃയഹം. 

ധമ്മസ്യംധമ്മത്തിന്ന്', ഗ്ലാനിടവിച്ഛിത്തി, യദായദാഭവതിടഎപ്പോഠം ഭവിക്കുന്നുവൊം, അധ 
മ്മസ്യ-അധമ്മത്തിന്െറ, അഭ്ൃത്ഥാനം-ഉയച്ചയും, യദാഭവതിടഎപ്പ്യോഠം ഭവിക്കുന്നുവോ, 

തദാ-അപ്പ്യോഠം, ആത്മാനം-ആത്മാവിനെ_എന്നെ, അഹം സ്തജാമിടഞാന് സൃഷ്ടിക്കുന്നു. 

എപ്പ്യോഠം ദേവാദികളില് മായകൊണ്ടങ്ങുന്നവതരിക്കും എന്നതിന്നു സമാധാനം. 
വണ്ണ്ണാശ്രമികളുടെ അഭ്യദയത്തിന്നും മോക്ഷത്തിന്നും കാരണമായ വൈദടികധമ്മത്തിന്നു വി 
ച്ച്രിത്തിയും സര്വ്വാനത്ഥഹേതുവായ അധമ്മത്തിന്ന്' അഭിപൃദ്ധിയും എപ്പ്യോഠം സംഭവിക്കുന്നു 
വൊ അപ്പോം ഞാന് സ്വേച്ഛയാ അവതരിക്കുന്നു. ഞാന് ലോകരക്ഷകനും ലോകം എ 
ന്നാല് രക്ഷണീയവുമാണെന്നു സാരം.., ച 

8. പരിത്രാണായസാധുനാം വിനാശായചദുഷ്ൃതാം. 

ധമ്മസംസ്ഥാപനാത്ഥായ സംഭവാമിയയഗേയയഗേ. 

സാധൂനാം-സാധുക്കളുടെ, പരിത്രാണായ-സംരക്ഷക്കായ്കൊണ്ടും, ദുഷ് കൃതാംടുഷ്ഠുമ്മംചെ 
യ്യുന്നവരുടെം വിനാശായചമുലതോനാശത്തിന്നായ്ക്ൊണ്ടും, ധമ്മസംസ്ഥാപനാത്ഥാ 
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യചകധമ്മത്തിന്െറ സ്ഥിരപ്പതിഷ്ലക്കാഴ്ക്ൊര്ും,, യുഗേയയഗേംഷൃഗംതോറം, സംഭവാമിട 
ഞാനവതരിക്കുന്നു. ടം 

ദേവാടികജില് ഭഗവദവതാരം എപ്പോഠം എന്തിനായിട്ടെന്നു ബോധിപ്പിക്കുന്നു:-_ 
പ്രാണഹാനി നേരിട്ടാല്പോലും ധമ്മംതെററി നടക്കുകയില്ലെന്നുള്ള ദൃഡനിശ്ചയമുള്ള സാധു 
ക്കളെ സംരക്ഷിപ്പാനും എപ്പോഴചം ത്രികരണങ്ങളെക്കൊണ്ടും ധമ്മവിരോധികളായ കമ്മ 
ഞ്ങളെമാത്രം ചെയ്യുന്ന ടുര്ജജനങ്ങളെ സമൂലം നശിപ്പിക്കുവാനും ധമ്മത്തെ സ്ഥിരമായുറ 

പ്പിക്കുവാനും ഞാന് കൃതാടിയുഗങ്ങഠംതോവം അവതരിക്കുന്നു. സാധുരക്ഷണം, ഉര്ജ്ജനുശി 
ക്ഷണം ധമ്മസ്ഥാപനം ഈ മൂന്നുകായ്യും സാധിക്കുന്നതാണ് അവതാരപ്രയോജനം എന്നു 
സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. യജ്ഞാദികമ്മങ്ങളാല് ദേവപ്രീതി അതു നിമിത്തം യഥാകാലംവൃഷ്ടി. 
അതില്സിന്നു ധാസ്യ്യോല്ലത്തി. അതില്നിന്നു പ്രാണിജീവനും. അതിനാല് ധമ്മസംരക്ഷണദ്വാ 
രാ വിശ്വസംരക്ഷണം സ്ധാധിക്കുന്നതുതന്നെ അവതാരപരമപ്രയോജനം എന്നു സാരം. 

9. ജന്മകമ്മചമേദിവ്യ മേവംയോധയേത്തിതത്വതഃ., 

തൃക്ത്വാദേഹം പന൪ജന്മനൈതിമാമേതിസോ/ജ്ജുന! 

മേജന്മകമ്മചം-എനെറ ജന്മവും കമ്മവും. ദിവ്യംടബ്ൃദ്മമാതൃമാണെന്നു, തത്വതഃടഡഥാത്ഥ 

മായിട്ടു, യഃടഏതൊരുവ൯, വേത്തിടഅറിയുന്നുവൊ, സ്അവന്, ദേഹംത്ൃയകത്വാടദേഹ 
ത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചശേഷം, പുനര്ജന്മരണ്ടാമതു ജന്മത്തെ, ന ഏതിടപ്രാപിക്കുനിപ്പം മാം 
ഏതിംഎന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു. 

ഭഷ്ടനിഗഹം ശിഷ്യപരിപാലനം. ധമ്മസ്ഥാപനും ഇവ സാധിപ്പാനും വിവസ്വാ൯ 

മുതലായ വിശിഷ്ടന്മാക്കു യോഗം ഉപദേശിച്പാനുംവേണ്ടീട്ടു മായയാല് ഭഗവാന് സ്വീകരിച്ച 
ദേഹങ്ങളെയും ചെയ്തുകമ്മങ്ങളെയും അറിഷന്നവന്നുള്ള ഫലത്തെ പറയുന്നു:-_-ഹേ അജ്ജുന! 

അന്യാപേക്ഷകൂടാതെ സ്വയമേവ പ്രകാശിക്കുന്ന ചില്സ്വരൂപനായ എന്നില് പ്രകാശി। 
ന്ന പ്രകൃതിയും ആ പ്രകൃതിയെ സ്വേച്ഛയാ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള എന്െറ അവതാരവും 
അതില് ചെയ്യുന്ന വിശ്വസംരക്ഷണം മുതലായ കമ്മങ്ങളും ബ്രദ്മസ്വരുപംതന്നെ അതില് 
വിന്നു ഭിന്നമല്ല എന്നു ഏതൊരുവന് സര്വ്വം ബ്രഹ്മം എന്നു ശരിയായിട്ടറിയുന്നുവോ അ 
വന് ആ വിദ്വതശരീരത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചതിന്നുശേഷം മരണാനന്തരം രണ്ടാമതു ജവിക്കു 
യില്ല. ബൃഹ്മജ്ഞാനം നിമിത്തം എന്നോടുകൂടെ ഐക്യംപ്രാപിക്കുന്നു. അവന് വിദേഹ 

മുക്തിയെ പ്രാപിക്കും എന്നു സാരം. 

10. വിതരാഗഭയക്രേധാ മന്മയാമാമുപാശ്രിതാട 

ബഹവോജ്ഞാനതപസാ പൂതാമല്ഭാവമാഗതാഃ. 

വീതരാഗഭയക്രോധാഃടേരാഗം ഭയം ക്രോധം എസ്ിവയില്ലാത്തവരും., ജ്ഞാനതപസാംജ്ഞാ 
നമാകുന്ന തപസ്സകൊണ്ടു, പൂതാഃ-പരിശുദ്ധന്മാരുമായ, ബഹവഃടഅനേകംപേര്, മാം ഉ. 
പാശ്രിതാഎന്നെ ആമശ്രയിച്ചവരും, മന്മയാഃ-എന്െറ സ്വരൂപമുള്ളവരുമായിട്ടു, മല് 
ഭാവം-എനെറ ഭാവത്തെ_ ബ്ൃഹ്മത്തെ_ആഗതാടേപ്രാപിച്ചവരാകുന്നു. 

സര്വ്വമായി വിളങ്ങുന്നത് ബ്രഹ്മംതന്നെയെന്ന കാഴ്സയയാകന്ന യോഗത്താല് അനേകം 

പേര് മുക്തന്മാരായിട്ടുണ്ടെന്നു കാണിച്ചുകൊണ്ടു ഈ യോഗം പുരാതനമാണെന്നു മുമ്വേ പ 
റഞ്ഞതിനെ ഉറപ്പിക്കുന്നു: ഭോഗപദാത്ഥങ്ങളില് രാഗം ആധ്യാത്മികാദ്യയപദവങ്ങളില് 
നിന്നു ഭയം. അപകാരികളില് ക്രോധം എന്നിവയെ തിവ്വമായ മോക്ഷേച്ഛുനിമിത്ത 

മുണ്ടായ വൈരാഗൃത്താല് നശിപ്പിച്ചവരും ബ്രഹ്മംതന്നെ ഞാനെന്ന സാക്ഷാതകാരമാക 
ന്ന ജ്ഞാനുംതന്നെയാകുന്ന തപ്പസ്സിനാല് പരിശുദ്ധന്മാരുമായ വാമദേവന് മുതലായ പ 

ലരും ഉള്ളിലും പുറത്തും ബ്രദ്മത്തെത്തന്നെ ദശിക്കുന്നവരും അതിനാല് തന്നെ പരിപുള്സ്റു 
ഭാവത്തോടുകൂടിയവരുമായിട്ടു' ശരീരനാശാനന്തരം ബ്രഹ്മസാഡ്മജു )പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അ 

തിനാല് ഈ യോഗം പൂരാതനമാണെന്നറിഞ്ഞുകൊഠംക. 

11. യേയഥാമാം പ്രപട്യന്തേ താം സ്തുഥൈവഭജാമ്ൃഹം 

മമവര്ത്മാനുവത്തന്തെ മനുഷ്യാഃ പാത്ഥസവശഃ. 
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യേടഏതൊരുത്തര്, യഥാടഏരുവിധത്തില്, മാം-എന്നെ, പ്രപദ്യന്തേ-ആശ്രയിക്കുന്നു 
വോ, അഹം-ഞാന്, താന് അവരെ, തഥാഏവടരഅപ്രകാരംതന്നെ. ഭജാമിടസ്വീകരി 
ക്കുന്നു:-_-അനുഗരഹിക്കുന്നു. പാത്ഥ!ടഹേ അജ്ജന! മനുഷ്യാഃടചിന്താശീലന്മാര്, സവൃശഃ- 

എല്ലാവരും, മമവര്ത്മംഎന്െറ മാഗ്ഗത്തെ _കമ്മയോഗത്തെ_അനുവത്തന്തേ-അനുസരി 

ക്കുന്നു, 

ഹേ ഭഗവന് സവ്്യാധിഷ്ണാനുമായ ന്നിന്തിരുവടിയില്ത്തന്നെയല്പയൊ സവ്ൃപ്രാണി 
കളും വസിക്കുന്നത് അങ്ങിനെയിരിക്കെ ന്നിന്തിരുവടി ചിലക്കുമാതം മുക്തിയേയും പല 

ക്ഒം പൃസര്ജ്ജന്മത്തെയുംനത്കുന്നതു പക്ഷപാതമല്ലെയൊ എന്നു ശമങ്ിക്കുന്ന അജയ്ുനനോടു 

ഭഗവാന് പറയുന്നു:---ഹേ അജജ്കുന എനിക്കു രണ്ടു രൂപമുണ്ട്. ഒന്നു ലോകസ്വരൂപം. വ്യ 

കതം. മററാന്ന്' ബ്രഹ്മസ്വരുപം. അവ്യക്തം. ലോകത്തില് കാണപ്പെടുന്ന സകല ഭോഗ്യ 
പദാത്ഥങ്ങളും അവയെ അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്ന വിരവയവബ്ബഹ്മരസവും ഞാന്തന്നെയാക 
ന്നു, ഏതൊരുത്തര് എന്നെ ഏതുവിധത്തില് ആശ്രയിക്കുന്നുവോ അവരെ ഞാന് ആവിധ 

ത്തില് അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. ലൌകികപടാത്ഥസ്വരൂപനായ_വ്യക്താകാരനായ_ എന്നെ ആശ്ര 

ഡിക്കുന്നവക്ക് ആ ഭോഗങ്ങളെ ഞാന് കൊടുക്കുന്നു. അവ, ൃ ക്തബ്ബഹ്മാവന്ദമായ എന്നെ ആ 

ശ്രയിക്കുന്നവക്ക്' ആ ആനന്ദത്തെയും ഞാന് നല്കുന്നു. അതിനാല് എനിക്ക്” പക്ഷപാത 
മില്ല. ഞാന് സപ്വക്കും സമന്തളന്ന. ശാസ്ത്രസല്ഗുരുസേവകൊണ്ടും സ്വബുദ്ധികൊണ്ടും. 
നിരൂപണംചെയ്ത്' ചിത്തശുദ്ധി സമ്പാടിച്ചിരിക്കുന്ന വിദ്വാന്മാര് വിഷയങ്ങളുടെ നശ്വരത 
യെ അറിഞ്ഞ്” അവയെ പരിതൃജിക്കയും ഇഞാനയോഗ്യത സിദ്ധിപ്പാനായിട്ടു ഞാനുലപ്പി 
ച്ചിരിക്കുന്ന നിഷ്ണാമകമ്മത്തെയഭ്യസിക്കയും ചെയ്യുന്നു. അവര് മനുക്ശൂദ്ധിദ്വാരാ എന്െറ അ 

വ്യുക്തസ്വരൂപത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. ആകയാല് ആരെന്നെ എന്മാഥഹിച്ചു സ്േവിക്കുന്നുവോ 
അതിനെ കൊടുക്കുന്നുവെന്നല്ലാതെ വിഷമഭാവം എനിക്കില്ലെന്നറിഞ്ഞകൊഠംക. യാല്ചശി 
ഭാവനായതു സിദ്ധിഭവതിതാദൂശീടഭാവനക്കനുസരിച്ച ഫലം സിദ്ധിക്കും എന്നാണ്. 
സിദ്ധാന്തം. 

19. കാംക്ഷന്തഃ കമ്മണാംസിദ്ധിം യജന്ത ഇഹദേവതാഃ 

കഷിപ്രംഹിമാനുഷേലോകേ സിദ്ധിദവതികമ്മജാ. 
ഇഹലോകേടഈ ലോകത്തില്, ദേവതാടദേവന്മാരെ, യജന്തഃ- ആരാധിക്കുന്നവര്, കമ്മ 

ണാംകമ്മങ്ങളുടെ, സിദ്ധിം--സിദ്ധിയെ-സത്വശുദ്ധിയെ_, കാംക്ഷന്തഃ-ആഗഹിക്കുന്നവരാ 

കുന്നു, ഹിടയാതൊന്നുഹേതുവായിട്ടു' മാനുഷേ ലോകേടമനുഷ്യലോകത്തില്, കമ്മജാ സി 
ഭ്ധിടകമ്മജന്യയായ സിദ്ധി, ക്ഷിപ്രം ഭവതിടശിഡ്യും ഭവിക്കുന്നു. 

മോക്ഷത്തിന്നു സാക്ഷാല് കാരണമായ ജ്ഞാനമാഗ്ലത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട' പണ്ഡിത 
ന്മാര്കൂടെ കമ്മമാഗ്ലത്തില് ഏപ്പെടന്നതെന്തുകാരണത്താത എന്ന ആകാക്ഷക്കു സമാധാ 

നം:-_ജ്ഞോനമുണ്ടാകേണമെത്കില് ചിത്തം രാഗാടിദോഷദുഷ്ടുമല്പാത്തതായും ശുദ്ധമായും ഇ 
രിക്കേണം. ആ നില സിദ്ധിക്കാതെ കമ്മം ഉപേക്ഷിച്ച് ജഞാ൯യോഗത്തില് പ്രവൃത്തിക്കു 
ന്നതുകൊണ്ട്' ജ്ഞാനവും തന്നിമിത്തം മോക്ഷവും സിദ്ധിക്കയില്ല. കമ്മവും ഭഞോനവും രണ്ടു 
മില്ലെന്ന നിലയാണവന്നു സിദ്ധിക്കുന്നതു. അതുകൊണ്ടു മോക്ഷത്തിന്നാദ്യകാരണമായ കമ്മ, 

ത്തില്തന്നെയാണ്' അറിവുള്ളവര് ഏപ്പെടേണ്ടത്'. അതുകൊണ്ടു പണ്ഡിതന്മാര് ജന്ദ്രാദിദേ 
വന്മാരെ ആജ്യാദിപദാത്ഥങ്ങഠംകൊണ്ടു്” ആരാധിച്ചിട്ടു ചിത്തശുദ്ധിയാകുന്ന ഫലത്തെ കാം 
ക്ഷിക്കുന്നു (ലന്നു മുമ്പേ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തോടുകൂടെ പൂവ്വപടത്തെ അന്വയിക്കേണം) ഹഠ 

യോഗാടികഠംകൊണ്ടും ചിത്തശുദ്ധി സിദ്ധിക്കുമെല്ലെൊ. എന്തിനായിട്ടു കമ്മയോഗം എന്നു 
ശങ്കിക്കേണ്ട. ഹഠയോഗം ഒന്നാമത്” വേദസമ്മതമല്ല. ഫലപ്രാഫ്ിക്കും കാലവിളംബമുണ്ട് 
എന്ന അഭിപ്രായത്തോടുകൂടെ പറയുന്നു:--മനുഷ്യലോകത്തില്_ഈ കമ്മഭൂമിയില്_വേദോ 

ക്തയജ്ഞാടികമ്മാനുഷ്യാനത്താല് ചിത്തശുദ്ധിലക്ഷണമായ സിദ്ധി അതിവേഗത്തില് ലഭി 
ക്കും. യജ്ഞത്താല് സന്തുഷ്യന്മാരായ ദേവന്മാരുടെ പ്രസാദമാണ്” ശീഫ്യഫലസിദ്ധിക്കു കാ 
രണം, എന്നു ധരിക്കേണം ല് 

18. ചാതുവര്ണ്യം മയാസ്തഷ്ടം ഗുണകമ്മവിഭാഗശടഃ 

തസ്യകത്താരമപിമാം വിദ്ധ്യകത്താരമവ്യയം. 
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ഗുണകമ്മവിഭാഗശഃടഗുണങ്ങളുടേയും കമ്മങ്ങളുടേയും വിഭാഗംകൊണ്ടു, ചാതുവ്വണ്യം-നാലു 
വണ്ണുങ്ങാം, മയാസൃഷ്ടം-എന്നാല് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട, തസ്യ അതിന്െറ കത്താരം അപിടക 
ത്രാവാകുന്നുവെമ്മിലും, മാം-എന്നെ, അകത്താരംട അകത്താവും, അവ്യയംടനാശരഹിതനു 
മായിട്ടു', വിദ്ധി അറിഞ്ഞ കൊഴംക. 

ഞാന് നിശ്ചയിച്ച കമ്മമാഗ്ലത്തെ വിചാരശീലന്മാരനുസരിക്കുന്നുവെന്നു മുന്വേ പ 
റഞ്ഞതിനെ വിശദമാക്കുന്നു:---സത്വാടിഗുണങ്ങളുടെയും ശമദമാടികമ്മങ്ങളുടെയും വിഭാഗ 
ത്തോടുകൂടിയ നാലു വണ്ണുങ്ങളും നാലാശ്രമങ്ങളും സൃഷ്ട്യാദിയില് എന്നാല് സൃഷ്ടിക്കപ്പെ 
ട്ടിരിക്കുന്നു. രജസ്സൂ കുറഞ്ഞും സത്വം പ്രധാനമായും തരിക്കുന്ന ബ്യാഹ്മണന്നു ശമാടികമ്മങ്ങാം; 

സത്വം കുറഞ്ഞും രജസ്സു പ്രധാനമായയം ഇരിക്കുന്ന ക്ഷത്രിയന്ന്' ശൌയ്യും തേജസ്സ് എന്നിവ 
യോടുകൂടിയുള്ള കമ്മങ്ങളും തമസ്സറ കുറഞ്ഞും രജസ്സ്ധികരി മിരിക്കുന്ന വൈശ്യന്ന്' കൃഷ്ട യാ 

ഭികമ്മങ്ങളും രജസ്സു കുറഞ്ഞും തമസ്സരധികരിച്ചുമിരിക്കുന്ന ശുൂദന്ന്' പരിചഷ്യാത്മകമായ കമ്മ 
വും, ഇങ്ങിനെ ഗുണകമ്മവിഭാഗത്തോടുകൂടിയ നാലു വണ്ണുങ്ങളെ ഞാന് സ്ൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു 
വെന്നു സാരം. അതുകൊണ്ടു” നാലു വണ്ണുങ്ങളും അതാതുകമ്മക്ങളില് ജന്മസിദ്ധവൂാസനാനു 
സരണം ഏപ്പെടുന്നതു സ്വാഭാവികമാകുന്നു. എന്നാല് എസിക്ക്' ആ കമ്മവിഭാഗങ്ങളോടുകൂ 

ക്രിയ സൃഷ്ടിനിമിത്തം കമ്മബന്ധം ഉണ്ടെന്നോ തന്നിമിത്തം ഇശ്വരത്വം ഇല്ലെന്നോ ശങ്കി 
ക്കരുത്. സൃഷ്ടാവ്" സൃഷ്ടി -സൃഷ്ഠിക്കത്തക്ക വസ്തയെന്നിവ മായികമാകയാല് വാസ്തവ 
ത്തില് ഞാന് അകത്താവും നാശരഹിതനുമാണെന്നു ധരിച്ചകൊഠംക. നിഗ്ഗണനായ ഞാന് 

കത്തൃത്വാദിധമ്മസംബന്ധമില്പാത്തവനാണെന്നും ജീവാനുഗ്രഹത്തിന്നായിട്ടു മായയെ സ്വീ 
കരിച്ച സൃഷ്ടപ്യാദിലീലകളെ ഞാന് നടത്തുന്നുവെന്നും ധരിപ്പുകൊഠാംക. 

14. നനമാംകമ്മാണിലിമ്പന്തി നമേകമ്മഫലേസ്സു,,ഫ്രാ 

ഇതിമാം യോഭിജാനാതി കമ്മഭിര്ന്നസബഭ്ധ്യതേ. 

മേടഎയിക്ക്', കമ്മഫലേടകമ്മഫലത്തില്, സ് പൂഹാ ന-ആഗ്രഹമില്പ, കമ്മാണിടകമ്മങ്ങാം,, 
മാഎന്നെ, നലിമ്പന്തിടസ്ററമിക്കുന്നില്ലം ഇതിടജപ്രകാരം, യാടയാതൊരുവന്, മാംട-എ 
ന്നെ, അഭിജാനാതിടആഭിമുഖ്യേന അറിയുന്നുവൊ, സ്വടഅവന്, കമ്മി ടകമ്മങ്ങളാല്, ൩ 
ബദ്ധ്യതേടബന്ധിക്കപ്പെടന്നില്ല. 

നിപ്പികാരനും സംഗരഹിതനുമായ എനിക്ക്" കമ്മഫലത്തില് ആഗ്രഹമില്ലാത്തതു 
കൊണ്ട് കമ്മങ്ങം എന്നെ സ്തൂശിക്കുന്നില്ല. ഈ ഞാന്തന്നെയാകുന്നു സവ്ൃത്തിലും ആത്മാ 

വായിരിക്കുന്നവപന് എന്ന് ശ്രവണമനനാദികളാല് ഏതൊരുവന് എന്നെ അറിയുന്നുവോ 

അവന്ന് ദേഹേവ്രിയാദികളോടു സംബന്ധമില്ലാത്തതിനാല് എന്നില്നിന്നു ഭിന്നനല്ലാത്ത 

അവന്നും കമ്മബന്ധം ഇല്ല. 

16. ഏവംജ്ഞാത്വാകൃതം കമ്മപൂവ്വൈരപി മുമുക്ഷുഭിഃ 

കരുകമ്മൈവതസ്തത്ത്വം പൂര്മെവഃ പൂര്വതരംകൃതം 

ഏവംജ്ഞാത്വാ- ഇപ്രകാരം അറിഞ്ഞിട്ടു, മുമുക്ഷുഭിടമോക്ഷേച്ഛുയുള്ളവരായ, പുവ്വൈട 
പണ്ടുള്ളവരാല്, കമ്മകൃതംടകമ്മം ചെയ്യപ്പെട്ടും തസ്താല് അതുകൊണ്ടു, പുവ്വൈടപുവ്വന്മാ 

രാത്, പുവൃതരംകൃതം കമ്മ ഏവം-എത്രയോമുമ്വേ ചെയ്യപ്പെട്ട കമ്മംതന്നെ, ത്വംകുരുടനി! 

ച്ചെയ്താലും. 

ഉപാധികളാല് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കമ്മം ആത്മാവിനെ ബന്ധിക്കുന്നില്ല എന്ന അറി 

വുതന്നെയാകുന്നു ലോകാനുഗ്രഹരൂപമായ കമ്മത്തില് ഏപ്പല്െടുവാന് വിദ്വാനെ സമത്ഥനാ 

ക്കുന്ന സാധനം എന്ന്: ശിഷ്ടാചചാരത്തെ പ്രമാണമാക്കി കാണിക്കുന്നു:-_-അസംഗനായ ആ 
ത്മാവിന്ന്' ഉപാധികൃതകമ്മത്തോടു സംബന്ധമില്ലെന്നറിഞ്ഞിട്ടാകുന്നു പണ്ടുള്ളവരായ ജനു 
കാടികഠം മോക്ഷേച്ഛുയുള്ളവരേയും കമ്മത്തില്കൂടെ മോചിപ്പിക്കുവാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാ 

യിട്ടു കമ്മം ചെയ്തതു. അനാടികാലംമുതല് പൂവ്വന്മാര് ചെയ്തുവന്നതായ കമ്മത്തെത്തന്നെ 
നീയും ചെയ്യുക. ത 
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16. കിംകമ്മകിമകമ്മേതി കവയോപ്പൃത്രമോഹിതാഃ 

തത്തേകമ്മപ്രവക്ഷ്യഠാമി യല് ജ്ഞാത്വഠമോക്ഷ്യസ്വേശ്ുഭാത്'. 

കമ്മകിംടകമ്മം എന്താകുന്നു, അകമ്മകിം--അകമ്മം എന്താകുന്നു, ഇതി അതുര-എന്ന ഈ വി 
ഷയത്തില് കവയഃ അപിടവിദ്വാന്മാരും, മോഹിതാട-മോഹമുള്ളവരാകുന്നു:-ഭമിക്കുന്നും 
തതട-അതുകൊണ്ട്, തേടനിന്നോടു., കമ്മടകമ്മത്തെം പ്രവക്ഷ്യാമിടസ്സറഷ്ടമായിട്ട പറയാം 
യത്ടയാതൊന്നിനെ, ജ്ഞാത്വാടഅറിഞ്ഞിട്ട, അശുഭാത് -അശുത്തില്നിന്ന്', മോക്ഷ്യ 
സേംനീ മോചിക്കപ്പെടും. 

കമ്മം പ്രാണികളെ ബന്ധിക്കുന്നു. *4കമ്മണാബഭ്ധ്യതേ ജന്തുഃ."" എന്നല്ലയോ സ്ത്രി 
വചനം എന്ന ശങ്കയെ തീക്കുന്നു. ആ സ്ത്തിവചനം അറിവില്ലാത്തവര് ചെയ്യുന്ന കമ്മത്തെ 

കറിച്ചുള്ളതാകുന്നു. ആത്മാവിനെ അറിഞ്ഞവര് ചെയ്യുന്ന കമ്മം അവരെ സ്തൂശിക്കുന്നില്ല. 
“തിം വിടിത്വാ നലിപ്യതേകമ്മണാപാപകേന്* എന്നാണ് ശ്രതിവചനം. ഈ തത്വപ്രകാ 
രം കമ്മത്തിനേറയും അകമ്മത്തിനേറയും ശരിയായ സ്വരൂപം അറിയേണ്ടതാകുന്നു. കമ്മാക 
മ്മലക്ഷണം ഞാന് പറയാം ഫഎന്നഭിപ്രായത്തോടുകൂടെ ഭഗവാന് പഠറഷയന്നു:-_-കമ്മം എന്താ 

കുന്നു അകമ്മം എന്താകുന്നു എന്ന സംഗതിയെ നിശ്ചയ്യിക്കുന്നതില് വിദ്വാന്മാരും അസ 
മത്ഥന്മാരായിട്ടു കാണപ്പെടുന്നു. ഓരോരുത്തര് ഓരോന്നു പറയുന്നു. ശ്രുതിയും സ്ത്രിയും വിഹീി 

തമെന്നു നിശ്ചയിച്ചതു കമ്മം. അവിഹിതമെന്നു നിശ്ചയിച്ചത് അകമ്മം എന്നാണ്” ചിലരു 
ടെ മതം. മ്രെൌതസ്താത്തവിധികഠം കമ്മം. അവയെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതു _സന്യസിക്കുന്നതു്_ 

അകുമ്മം. എന്നു മറെറാരുപക്ഷം. ചലിക്കുന്നുവൊ എന്നാല് കമ്മമായി. ഒന്നും ചെയ്യാതെ 

യിരിക്കുന്നുവോ എന്നാല് അകമ്മം എന്നു വേറെ ചിലര് പറയുന്നു. എന്തിനധികം കമ്മം 
അകമ്മം എന്ന രണ്ടിന്െറ സ്വരൂപനിണ്ണ്യത്തില് ശാസ്ത്രടഞന്മാരും ഭിന്നാഭിപ്രായക്കാരാ 
കയാല് നിന്നോടു ഞാന് അതു രണ്ടിനേറയും ശരിയായ സ്വരൂപം സ്റുഷ്ടമായി പറയാം. 

അതു നീ ധരിച്ചാല് സംസാരാത്മകമായ അശുഭത്തില്ന്ദിന്ന്' നിണക്കു മോചനം സിദ്ധിക്കും. 

ലി കമ്മണോഘ്യപിബോദഭ്ധവ്യം ബോദ്ധവ്യംച വികമ്മണഃ 

അകമ്മണശ്ചബോദ്ധവ്യം ഗഹനാകമ്മണോഗതിഃ. 

കമ്മണടടേകമ്മത്തിനെറ സ്വരൂപം, ബോദ്ധവ്യം-അറിയേണ്ടതായിരിക്കുന്നു, വികമ്മണ& ചം 
വികമ്മത്തിനേറയും_നിഷിദ്ധകമാ ത്തിനേറയും സ്വരൂപം, ബോധവ്യംടഅറിയേണ്ടതായിട്ടു 
ണ്ടു, അകമ്മണഃ ചം-കമ്മാഭാവത്തിനേറയും സ്വരൂപം ബോദ്ധവ്യംടഅറിയേണ്ടതാകുന്നു. 

കമ്മണ? ഗതിഃടകമ്മത്തിന്െറ സ്വരൂപനിണ്ണയം. ഗഹനാടഅറിവാന് പ്രയാസമുള്ളതാകുന്നു. 

കമ്മാകമ്മസ്വരൂപബോധം ആരുരുക്ഷുവിന്നോ__ആരുഡന്നോ-_മുമുക്ഷുവിന്നോ, 

മുക്തന്നോം, ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത്' എന്ന ആകാംക്ഷക്ക് മുമുക്ഷുകമ്മം അകമ്മം, വികമ്മം എ 
ന്ന മൂന്നിനേറയും സ്വരുപം നുന്നായിട്ടറിഞ്ഞവനായിരിക്കണം. അതറിവാന് വളരെ പ്രയാ 
സമുണ്ടെന്നു കാണിക്കുന്നു:_ആത്മബോധം സമ്പാടിപ്പാനാഗ്രഹിക്കുന്ന മുമക്ഷു വള്ല്്ാശ്രമങ്ങ 
ജില് ഉയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവര് ചെയ്യേണ്ടതായ കമ്മസ്വരൂപത്തെ അറിഞ്ഞാല് മാത്രമെ അതു 
പ്രകാരംചെയ്താന് അവന്നു സാധിക്കയുള്ള. അതിനാല് തല്സ്വരൂപം അറിയേണ്ടതാകുന്നു. 
ശാസ്ത്രവും ശാസ്ത്രുകത്താക്കുന്മാരും ബഹുവിധ കാലദേശാവസ്ഥാവ്യത്യാസങ്ങഠം വിമിത്തം ക് 

ത്തവ്യകമ്മനിരൂപണം ബഹുവിധത്തില്ചെയ്തിരിക്കയാല് ശരിക്കറിയുകതന്നെവേണം. അതു 
പോലെത്തന്നെ നിഷേധിച്ചിരിക്കുന്ന കമ്മങ്ങളുടേയും അകമ്മത്തിന്െറയും സ്വരുപനിരൂപ 
ണങ്ങം ഏകരീതിയില് കാണപ്പെടാത്തതിനാല് സച്ഛൂസ്ത്രസല്ഗുരുസഹായത്താല് നിശ്ച 
തമായറികുതന്നെവേണം. കമ്മാദികളുടെ സ്വരൂപന്ധിള്്്റയം അതിപ്രയാസമുള്ള ഒന്നാകുന്നു. 

18. കമ്മണ്യകമ്മ യഃ പശ്യേദകമ്മണിചകമ്മ യര് 

സബ്ൂദ്ധിമാന് മനുഷ്ഷേഷസയുക്തഃ കൃല്സ്റകമ്മകൃത്. 

കമ്മണിടകമ്മത്തില്, അകമ്മടഅകമ്മത്തെയും, അകമ്മണിട-അകര്മ്മത്തില്, കര്മ്മചടകര്മ്മ 
ത്തെയും. യഃ പശ്ദേത് യാതൊരുവന് കാണുമൊം സഃ-അവന്, മനുഷ്യേഷുടമനുഷ്യന്മാ 

രില്വെച്ചു്ം ബുദ്ധിമാന്ംഅതിബുദ്ധിയുള്ളവനും, യക്തഃ-അവഹിതചിത്തനും, കൃത്സ്൯ 
കര്മ്മകൃത് -സകലകര്മ്മം ചെയ്യുന്നവനുമാകുന്നു. 
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യാതൊരുവന് കര്മ്മത്തില് കര്മ്മാഭാവത്തെയും അകര്മ്മത്തില് കര്മ്മഭാവത്തേയും 

കാണുന്നുവൊ അവന് മനുഷ്യരില്വെച്ചു അതിബുദ്ധിമാനും യോഗിയും സമസ്ത്രകര്മ്മംചെ 
യ്യുന്നവനുമാകുന്നു. 

കര്മ്മത്തില് കര്മ്മാഭാവം_ദേഹേന്ദ്രിയാടികഠം ചെയ്യുന്ന കര്മ്മം അവയില് സംഗമി 
ലാത്ത ആത്മാവിനെ സ്തൃശിക്കാത്തതുകൊണ്ടു അതിനെ കര്മ്മമാണെന്നു പറവാന് അവകാ 
ശമില്പ. മേഘചലനം നിമിത്തം ചന്ദ്രന് ചലിക്കുന്നുവെന്നു മറവള്ളവര് വിചാരിക്കുന്നുവെ 
കില് ആ ചലനം ചന്ദ്രസില് സ്ത്ൃശിക്കാതിരിക്കുന്നതുപോലെ. അകര്മ്മത്തില് കര്മ്മഭാവം:_ 
ആത്മസ്വരൂപം അറിയാത്ത ഒരുവന് ശരീരേന്ദ്രിയാദികളെക്കൊണ്ടെ വ്യാപരിക്കാതെയിരു 

ന്നാലും അവന്െറ മനോബുത്ച്യഹംകാരഭാവങ്ങം പ്രവൃത്തിച്ചുകൊണ്ടുതന്നെയിരിക്കുന്നതി 
നാല് അജ്ഞാനിയുടെ അകര്മ്മത്തില് കര്മ്മഭാവമുണ്ടു്. 

ഇങ്ങിനെ കര്മ്മാകര്മ്മസ്വരൂപം അറിയുന്നവന് ആത്മസ്വരുപത്തെയറിയുന്നവനാക 
യാല് അവന് ആത്മാവായിത്തന്നെയിരിക്കുന്ന യോഗിയും പുണ്യപാപസംബന്ധമില്ലാത്ത 
തുകൊണ്ടു ശ്രാതസ്താത്താടിവിഹിതകര്മ്മങ്ങളെയെല്ലാം ലോകഹിതത്തിന്നായി ചെയ്യുന്നവ 

നുമാകുന്നു. അല്ലെത്കില് ആത്മാവു” കത്താവും ഭോക്താവുമല്ലെന്നറിഞ്ഞെവന് പുണ്യപാപ 

രൂപങ്ങളായ സവ്വുകര്മ്മങ്ങളെയും ജ്ഞാനാഗ്നിയില് ദഹിപ്പിച്ചവനാകയാല് ദേഹപാതാന 
ന്തരം മുക്തിയെ പ്രാപിക്കുന്നവനുമാകുന്നു. (കൃത്സ് നകര്മ്മങ്ങളെ കുന്തനും ചെയ്യുന്നവന് 
എന്നത്ഥം) അതുകൊണ്ടു മോക്ഷാഹന് എന്നും ആവാം. 

19. യസ്യസര്വേസമാരംഭാഃ കാമസകങ്കല്പവര്ജിതാഃ 

ജ്ഞാനാഗ്നി ദശ്ധകമ്മാണം തമാഫഹുപണ്ഡിതം ബുധാഃ. 

യസ്യ--ഏതൊരുവന്െറ, സര്പ്പേസമാരംഭാഃ--സകല ക്രിയകളും, കാമസങ്കല്പവര്ജ്ജിതാട 
ഇച്ഛുയോടും സങ്കല്പത്തോടും കൂടാതിരിക്കുന്നുവോ, ജ്ഞാനാഗ്നി ദശ്ധകര്മ്മാണംടജഞാനമാകു 

ന്ന അഗ്നിയാൽ ദഹിപ്പിക്കപ്പെട്ട കര്മ്മങ്ങളോടുകൂടിയ, തംടഅവനെ, ബുധാദടശാസ്ത്രയ്ഞ 
ന്മാര്, പണ്ഡിതം-ജീവന്മുക്തനെന്നു, വടന്തിടപറയുന്നു. 

ഏതൊരുവന്െറ യാതൊരു കര്മ്മങ്ങളും കാമസങ്കല്പങ്ങഠം ഇല്ലാത്തവയായിരിക്കുന്നു 
വൊ അവന്ന്” സ്വാത്ഥമായൊ പരാത്ഥമായൊ ഒന്നുംതന്നെ പ്രവൃത്തിപ്പാനില്ലെന്നുള്ള കാര 

ണത്താല് ശരീരത്തിന്െറ നിലനില്ലിന്നാവശ്യമായ ആഹാരാദി താല്ല്ാലികവ്യാപാരങ്ങഥം 
മാത്രമേ ഉണ്ടാകയുള്ളൂ. നിപ്പികാരന്ും അസംഗനുമായ ആത്മാവുതന്നെ ഞാന് എന്നുള്ള 
ജ്ഞാനമാകുന്ന അഗ്നിയാൽ ആ കര്മ്മം ദഹിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കയാല് ശാസ്ത്രും അറിയുന്നവര് 
അവനെ ജീവന്മുക്തനെന്നു പറയുന്നു. 

20. തൃക്ത്വാകമ്മഫലറസംഗം നിതൃതൂപ്ലോനിരാശ്രയഃ 

കമ്മണ്യഭിപ്രവൃത്തോപി നൈവകിംചില് കരോതിസഃ. 

നിത്ൃതൃപൂഃടഎപ്പോഴും തൃപ്തനും, നിരാശ്രയഃടകാമരഹിതനുമായിട്ടു, കര്മ്മഫലാസംഗം 

കര്മ്മഫലമായിരിക്കുന്ന ദേഹത്തില് അഭിമാനത്തെ തൃക്ത്വാടവെടിഞ്ഞിട്ടു്, കര്മ്മണിട 
കര്മ്മത്തില്, അഭിപ്രവൃത്തഃ അപിടപ്രവൃത്തിക്കുന്നവനായിരുന്നാലും, സഃടഅവന്, കി 
ഞ്ചിത് യാതൊന്നും, നകരോതി ഏവംചെയ്യുന്നതേയില്ല, 

ന്ദിത്യാനുന്ദസ്വരൂപമായ ആത്മാവിത്തന്നെ തൃപ്തുനും അതിനാല്ത്തന്നെ കര്മ്മ. 
മൂലമായ കാമത്തെ ആശ്രയിക്കാത്തവനുമായിട്ട്' പ്രാരബ്'ധകര്മ്മഫലമായ ദേഹത്തില് അ 
ഭിമാനം:-_ഞാനെന്നുഭാവം_ഇല്പാത്തവന് ആഹാരസ്സാന ശയനാടികര്മ്മങ്ങളെ ചെയ്യുന്ന 

വന് എന്നു അന്യദൂഷ്ടിയില് കാണപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കില്പോലും വാസ്തവത്തില് ആത്മാവായ 
അവന് യാതൊന്നും സ്വദുഷ്ടു ്യാചെയ്യുന്നവനല്ല. ഉപാധികൃതകര്മ്മം അവനെ സ്തറശിക്കുന്നി 

ല്ലെന്നതു യാതൊന്നൊ അതുതന്നെയാകുന്നു കര്മ്മത്തില് കര്മ്മാഭാവം എന്നിവിടെ സ്തഷ്ട 
മാക്കിയിരിക്കുന്നു. 

21. നിരാശീയ്യതചിത്താത്മാതൃക്ത സവ്വപരിഗ്രഹഃ 

ശാരീരം ഭകവലംകമ്മകവ്വന് നാപ്ലോതികില് ബിഷം. 
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നിരാശീഃടയാതൊരു വിഷയാശയും ഇല്ലാത്തവന്, തൃക്തസവ്വപരിഗഹഃടതന്െറതെന്ന ഭാ 
വത്തില് ഒന്നും കൈവശംവെക്കാത്തവന്, യതലിത്താത്മാ-മനസ്സിനെയും ദേഹത്തെയും 
അടക്കിയിരിക്കുന്നവന്, ശാരീരം-ശരീരരക്ഷക്കുമാതം ആവശ്യമായതും, കേവലംചഅഭിമാന 
മില്ലാത്തവിധവുമായ. കമ്മട-കമ്മത്തെം കവ്യന്-ചെയ്യുന്നവന്, കില്ബിഷംടപാപത്തെ, ൯൩ 

ലു ആപ്ലോതിടപ്രാപിക്കുന്നില്ല. 

വിഷയസംബന്ധമായ യാതൊരു പദാത്ഥത്തിലും ആഗ്രഹമില്ലാതെയും ശരീരത്തെ 
പ പ യും മനസ്സിനെയും അടക്കിയും തന്െറതെന്ന ഭാവത്തില് ഒന്നും കൈവശംവെക്കാതെയും ശ 
യ്യ .രീരസ്ഥിതിക്കാവശ്യമായ ഭിക്ഷാശനാടിമാതരം ദേഹാഭിമാനുമില്ലാതെ ആചരിക്കുന്ന യതിയു, 

൨൭ മുക്തിയെ തടസ്ഥപ്പെടത്തുന്ന യാതൊരു പാപവും അവനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. 

99. യദ്ദച്ലാലാഭസന്തുഷ്മോ ഒവന്ദ്വാതിതോ വിമത്സരഃ 

സമഃസിഭ്ധാവസിദ്ധൌച കൃത്വാപിനനിബമദ്ധയതേ. 

ഒവന്ദ്വാതീതഃ-ദ്വന്ദ്വങ്ങളെ അതിക്രമിച്ചവന്, വിമത്സരഃടമത്സരമില്ലാത്തവന്, യട്യച്ഛാലാഭ 
സന്തുഷ്യഃടയത്തിക്കാതെ വന്നുചേരുന്നതുകൊണ്ടു സന്തോഷിക്കുന്നവന്, സിഭ്ധൌെ അസി 
ദ്ധൌചടകിട്ടിയാലും കിട്ടാതിരുന്നാലും സമഃടതുല്യഭാവമുള്ളവന്, കൃത്വാ അപിംശരീരയാ 

തൂയെ നിവ്ൃഹിക്കുന്നുവെങ്കിലും, ൩ നിബദ്ധ്യതേടബന്ധിക്കപ്പെടന്നില്ല. 

ി 

ഞാന്, നീ, ഇത്, അത്, ഇഷ്ടം, അനിഷ്ടം, എന്നിങ്ങിനെ അന്യോന്യ വിരുഭദ്ധഭാവ 
ഒ്ങഠം ഇല്ലാത്തവനും പ്രയത്തിക്കാതെതന്നെ പ്രാരബ്ലുകമ്മശക്തിയാല് വന്നുചേരുന്ന അന്നാ 
ദികഠംകൊണ്ടു സന്ൃഫ്തുനും ഉല്ക്കൃഷ്ണന് നികൃഷ്ണന് എന്ന വിചാരത്തിന്നവകാശമില്ലാത്ത 

വിധം സവ്ൃം ബ്രഹ്മമാത്രം എന്ന അനുഭവമുള്ളതിനാല് ആരിലും മത്സരമില്ലാത്തവനും അ 

ന്നാടിലാഭത്തിലും അലാഭത്തിലും സന്തോഷസന്താപങ്ങളില്ലാത്തവനുമായ യതീശ്വരന് നി 
രന്തരന്ദിടിധ്യാസനയില് ഇരിക്കുന്നവനാകയാല് അവന്െറ മുക്തിക്ക്” പ്രതിബന്ധം യാതൊ 
ന്നുമില്ല. അജഗരവൃത്ത്യാ ശരീരയാതൂ നടക്കുന്നുവെന്നുമാത്രമാകുന്നു. കമ്മബന്ധം അവന്നില്ല. 

൬8, ഗതസംഗസ്യമുക്തസ്യ ജ്ഞാനാവസ്ഥിതചേതസഃ 

യജ്ഞായാചരതഃ കമ്മ സമഗ്രം പ്രവിലീയതേ. 

മുക്തസ്യടബ്ഹ്മാത്മഭാവം സിദ്ധിച്ചവനും, ഗതസംഗസ്യ-കമ്മഫലകാംക്ഷയില്ലാത്തവനും, 
ജ്ഞാനാവസ്ഥിതചേതസ്ദടജ്ഞാനത്തില് സ്ഥിരമായ മനസ്സോടു കൂടിയവനും, യജ്ഞായട- 
ലോകഹിതത്തിന്നായിക്കൊണ്ടു, ആചരതഃ-ചെയ്യുന്നവനുമായവന്െറ കമ്മംകമ്മം സമ 
ഗ്രം-സംപൂണ്ണ്ണുമായും, പ്രവിലീയതേട നശിക്കുന്നു. 

ബ്രഹ്മംതന്നെ ആത്മാവെന്നറിഞ്ഞതുകൊണ്ട്' കമ്മഫലത്തില് കാംക്ഷിക്കാതെയും 
സവം ബ്രഹ്മം എന്ന അറിവിന്നിളക്കമില്ലാത്ത മനസ്സ്സോടുകൂടിയും ലോകഹിതത്തിന്നുവേണ്ടി 

മാത്രം പ്രവ്ൃത്തിക്കുന്നവനുമായ ഏതൊരുവന്റെറയും ഏതൊരുവിധമായ കമ്മവും സമ്പൃണ്ണൂ 
മായി നശ്ക്കുന്നു. ജന്മകാരണമായി വരികയില്ല. നിരന്തരസമാധിയില് ഇരിക്കുന്നവന്നു മാ 
ത്രമേ മുക്തിയുള്ളൂവെന്നു വിചാരിക്കരുത്. ബ്ദ്മംതന്നെ ആത്മാവ്. ആത്മാവായ ഞാന് 
കത്താവും ഭോക്താവുമല്ല എന്ന അനുഭവമുള്ളവന് ലോകഹിതത്തിന്നായി ചെയ്യുന്ന കമ്മം 
ബന്ധകാരണമാകയില്ലെന്നുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 

4. ബ്രഹ്മാര്പണം ബ്രഹ്മഹവിര്ബ്രഹ്മാഗ്നൌ ബ്രഹ്മണാഹുതം 

ഴൂ ബ്രഹൈവതേനഗനുവ്യം ബ്രഹ്മകമ്മസമാധിനാ. 

അപ്ല്യണംടസ്ര്രക് സ്രവം മുതലായ സാധനം, ഹവിഃടചരുപുരോഡാശാടി, ബ്രഹ്മാഗ്നൌം- 
ബ്രദ്മമാകുന്ന അഗ്നിയില്, ബ്രഹ്മണാ--ബഹ്മമാകുന്ന കത്താവിനാല്, ഹുതംടഹോമിക്കപ്പെ 
ട്ടം ബ്ൃഹ്മകമ്മസമാധിനാ-ബ്ുദ്മംതന്നെ സവ്വം എന്ന കാഴ്സ്യയില് ഉറച്ച മനസ്സ്ോടുകൂടിയം 
തേനം-അവനാല്ം ഗന്തവ്യംടപ്രാപിക്കപ്പെടവാന് യോഗ്യമായ വസ്ത്ര, ബൃഹ്മഏവ-ബഹ്മം 

തന്നെ. 



1 നാലാം അദ്ധ്യായം 

ജ്ഞാനിയുടെ സകല കമ്മവും നുശിക്കുന്നുവെന്ന പറഞ്ഞതിനെ പ്രകാരത്തെ കാ 
ണിക്കുന്നു:__ 

ശുക്തിയെ കണ്ടിട്ടു! അതിന്െറ സ്വരൂപം അറിയാത്ത ഒരുവന് വെള്ളിയാണെന്നു 
വിചാരിക്കുന്നു. ശുക്തിസ്വരൂപം അറിഞ്ഞവനോ ശുക്തിയാണെന്നല്ലാതെ വെള്ളിയാണെ 
ന്നു വിചാരിക്കയില്ല. ഇതുപോലെ ഇക്കാണപ്പെടുന്ന ചരാചരാത്മകലോകം വാസ്ത്രവത്തില് 
ബ്രഹ്മം മാത്രമാകുന്നുവെന്നു ബ്രഹ്മസ്വരൂപമറിഞ്ഞവന് അഗ്നിഹോത്രാദികര്മ്മങ്ങാം എന്നു 

വേണു, ഏതൊരുകര്മ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും സ്രരഗാദിസാധനങ്ങളും, ആജ്യാദിദവ്യങ്ങളും പ്രോ 
ക്ഷണത്തിന്നധിഷ്ണാനമായ അഗ്നിയും കര്മ്മം നടത്തുന്ന ആളും എല്ലാം ബ്ുഹ്മംതന്നെ എന്ന 

ദിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പ്രത്യാഗാത്മാവും ബ്രഹ്മവും ഒന്നുതന്നെ എന്ന് സാക്ഷാല് കാരത്തോടുള 
ടെ കമ്മം ചെയ്യുന്നന് സവ്വസ്വരൂപത്തിന്നും അധിഷ്ണാനമായ ബ്ദ്മത്തെത്തന്നെപ്രാപിക്കും. 

25, ദൈവമേവാപരേയജ്ഞം യോഗിനഃ പയ്യുപാസതേ 

ബ്രഹ്മാഗ്നാവപരേയജ്ഞം യജേഞനൈവോപങ്ുഹ്വതി. 

ദൈവംദേവന്മാരെ ഉദ്ദേശിച്ച, യജ്ഞം-യജ്ഞത്തെ, അപരേയോഗിയഃടമറവചില യോ 
ഗികഠം, പയ്യുപാസതെംഅനുഷ്ിക്കുന്നു, അപരേടവേറെചിലര്, യയ്ഞംടയന്ഞത്തെം ഉ. 
പാധിസഹിതമായ ആത്മാവിനെ, യജേഞന ഏവടനിരുപാധികമായ ആത്മാവിനാല്, ബ്ൃ 
പ്മാഗ്നൌടബ്രദ്മമാകുന്ന അഗ്നിയില്, ജൂഹ്വതി ഹോമിക്കുന്നു. 

൭4 ംമന്്ത്താല് സ്രരഗാദിസകലവും ബ്രഹ്മംതന്നെയെന്ന കാഴ്സയയെയാണ് യ 
ഇഞ്ഞമായി വള്ല്്ിച്ചത്. അതിന്നെതന്നെയാണ്' ജ്ഞാനയജ്ഞം എന്നിനി പറവാന്പോഷ 
ന്നതും. ആ യജ്ഞമാണ് സാക്ഷാല് മോക്ഷസാധനം. എന്നുറപ്പ്ിക്കുവാന് വേണ്ടിയും അത്ര 

കള്ള യോഗ്യത സിദ്ധിച്ചിട്ടില്ലാത്ത മോക്ഷേച്ഛുക്കളായ ഗഹസ്ഥാശ്രമികാംക്ക്' ചിത്തശു 
ദ്ധി കാരണമായ യജ്ഞത്തെ പ്രതിപാടിക്കുന്നു:-__സവ്ൃതബ്ുഹ്മദശനം സിദ്ധിച്ചിട്ടില്ലാത്ത 
ഇതരയോഗികാം_ഗ്രഹസ്ഥാശ്രമികഠം ആയ മുമുക്ഷുക്കഠം ഇന്ദ്രാദിദേവന്മാരെ ഉദ്ദേശിച്ചു 
വേദത്തില് വിധിച്ചിരിക്കുന്ന യജ്ഞത്തെ നടത്തുന്നു. ആ കമ്മത്താല് അവക്ട്' ചിത്തശുദ്ധി 
യും ക്രമത്തില് ജ്ഞാനവും സിദ്ധിക്കും. ഗ്രഹസ്ഥന്മാര് ഞാന് കത്താവു്' ഫലഭോക്താവ്' എ, 

ന്ന ഭാവമുള്ളവരാകയാത് സ്വഗ്ലാദിലോകപ്രാഫ്പിയാണവക്കുണ്ടാകുന്ന ഫലം. ജ്ഞാനി ചെ. 

യ്യുന്ന യജ്ഞത്തെ മുമ്പേ പറഞ്ഞതിനെത്തന്നെ പ്രകാരാന്തരേണ ഇവിടേയും കാണിക്കുന്നു; 
സച്ചിദാനുന്ദഘനമായ ബ്രഹ്മംതന്നെ ജ്ഞാനിയുടെ അഗ്നി. അവിദ്യനിമിത്തമുണ്ടായ ദേഹാ 
ത്മഭാവത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നതിന്ന്' സാധാരണംഗ്നിക്കു സാധിക്കയില്ല. അതിന്നുള്ള ശക്തി 
ബ്രഹ്മത്തിന്നു മതരമാകയാല് ബ്രഹ്മംതന്നെ ജ്ഞാനിഷുടെ അഗ. പാമരന്മാര് ഹോമിക്കു 

ന്നത്" വിഷയങ്ങറാംക്കു വേണ്ടീട്ട് ആജ്യാദികളെയാണ്'. ജ്ഞാനിയോ മുപാധിസഹിതനായ 

ആത്മാവിനെ നിരുപാധികമായ ആത്മാവിത_ ജീവാത്മാവിനെ പരമാത്മാവിത_ഹോമ॥ 

ക്കുന്നു. അവിദ്യോപാധിസഹിതനായ ജീവാത്മാവിനെ വിദ്യോപാധിസഹിതനായ ഇരശ്വര 
വിലും ആ ജരശ്വരനെ നിരുപാധികബ്രരമത്തിലും ലയിപ്പിച്ചിട്ടു ബ്മം മാതരം സത്യം എന്ന 
9ഡബോധസ്വരുപനായിരിക്കുന്നു എന്നു സാരം. തിരമാലകാംം നുരകഠം, ചുഴികാം എന്ന 
വിഭാഗങ്ങഠം സമുദത്തിലെന്നപോലെ ജീവന്, ഈശ്വരന്, ജഗത്ത്” എന്ന ഭേദങ്ങളെല്ലാം 
ബ്രഹ്മസ്വരൂപത്തില് ലയിക്കുന്നുവെന്നു സിദ്ധാന്തം. 

98, ശ്രോത്രാദിനീന്ദിയാണ്യന്േ സംയമാഗ്നിഷു ജൂഹ്വതി 

ശബ്ദാദീന് വിഷയാനന്യ ഇന്്രിയാഗ്നിഷു ജുഹ്വതി 

അന്വേടമറവചിലര്, ശ്രോതാടീനിടശ്രോതരം മുതലായ, ഇന്റിയാണിടഇന്ദ്രിയങ്ങളെ, സ്വം 
യമാഗ്നിഷുടഅടക്കുന്നതായ അഗ്നികളില് തൂഹ്വതിടഹോമിക്കുന്നു. അന്യേ-വേറെ ചിലര്, 

ദിന് ശബ്ദം മുതലായം വിഷയാന്-വിഷയങ്ങളെം ഇസന്രിയാഗ്നിഷുടഇന്ദിയങ്ങളാകനന 
അഗ്നികളില്, ജഹ്വതിടഹോമിക്കുന്നു. റു 

4 95 എന്ന രണ്ടു മന്്രങ്ങാംകൊണ്ടു ബ്രഹ്മജ്ഞാനികഠം ചെയ്യുന്ന യന്ഞരം, 
വിവരിച്ചശേഷം ബ്രഹ്മജ്ഞാനികളല്ലാത്ത നൈഷ്ഠികബ്ുഹ്മചാരികളും ഗഹസ്ഥാശ്രമികള . 
മായവര് യോക്ഷേച്ഛുയോടകൂടെ ചെയ്യുന്ന യയ്ഞവിശേഷങ്ങളെ പറയുന്നു: ബഹ്മജ്ഞോ 
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നം സിദ്ധിച്ചിട്ടില്ലാത്ത നൈഷ്ഠിക ബ്ബഹ്മചാരികളും അതുപോലുള്ള മറവചിലരും ശ്രോത്രാ 
ടികളും വാഗാടികളുമായ ജ്ഞാനകമ്മേസ്രിയങ്ങളെ അതാതു വിഷയങ്ങളില്നിന്നു പിന്വ 
ലിച്ച്' ഇസ്രിയഗോളങ്ങളില്ത്തന്നെ നിലക്കു നിത്തുക എന്ന പരിശ്രമരൂപമായ അഗ്നിക 
ജില് ഹോമിക്കുന്നു. ഇസ്രിയനിഗഹരൂപമായ യജ്ഞത്തെ ആചരിക്കുന്നുവെന്നു താല്ലയ്യും. 
ഇവരില്നിന്നും വേറിട്ടിരിക്കുന്ന സ്വധമ്മനിഷ്ഠന്മാരായ ചില ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികഠം മോക്ഷേ 

ക്ലൂയോടുകൂടെ അവക്കനുഭവിപ്പാന് ശാസ്ത്രം അനുവടിച്ചിടടുള്ള ശബ്ദാടിവിഷയങ്ങളെ ശ്രോ 
ത്രാടികളാകുന്ന അഗ്നികളില് ഹോമിക്കുന്നു. വിഷയങ്ങളെ അനുഭവിക്കുസതില് ശാസ്ത്രനി 
യമത്തെ അനുസരിക്കുന്നുവെന്നതാണ്' അവര് ചെയ്യുന്ന യജ്ഞം. 

1, സര്വാണീന്ദ്രിയകമ്മാണി പ്രാണകമ്മാണി ചാപരേ 

ആത്മസംയമയോഗാഗ്നൌ ജൂഹ്വതിജ്ഞാനദിപിതേ. 

അപരേടവേറെ ചിലര്, സപ്യാണി ജന്രിയകമ്മാണിചടഎല്ലാ ഇസ്രിയവ്യാപാരങ്ങളെയും 
പ്രാണകമ്മാണിചടപ്രാണവ്യാപാത്ങ്ങളെയും, ജ്ഞാ൯ദീപിതേടജ്ഞാനത്താല് പ്രകാശിപ്പ്ി 
ക്കപ്പെട്ട, ആത്മസംയമയോഗാഗ്നെട ആത്മാവില് നിരോധിക്കുന്നതായ അഗ്നിയില്, ജു 
ഹ്വതിടഹോമിക്കുന്നു. 

ഇതിന്നുമുമ്പേ പറഞ്ഞവരില്നിന്നും വ്ൃത്യസ്വഥന്മാരായ ചില യതികഠം, ധ്യാനനി 
ഷന്മാര്, ജഞാനകര്മ്മേന്രിയങ്ങളുടെ സകല പ്രവൃത്തികളേയും, ശ്രവണം ആദാനം മുതലായ 

എല്ലാ കര്മ്മങ്ങളേയും, പ്രാണന് അപാനന് മുതലായ പത്തുവിധ വായുക്കളുടെ വ്യാപാര 
ങ്ങളേയും. ഉച്ഛ്വാസം, നിശ്വാസം, നിമേഷം, ഉന്മേഷം മുതലായ സവ്ൃകമ്മങ്ങളേയും വിചാ 
രജസ്ത്യ്ഞാനത്താല് ഉജ്വലിപ്പിക്കപ്പെട്ട ആത്മാവില് അടക്കുക, ഇന്രിയസഹിതമായ മന 
ഡ്റ്റിനെ ഉറപ്പിക്കുക എന്ന അഗ്നിയില് ഹോമിക്കുന്നു. നിരന്തരസമാധിസുഖത്തെ അനുഭവി 
ക്കുന്നുവെന്നു സാരം 

98. ദ്രവ്യയജ്ഞാസ്തുപോയജ്ഞാ യോഗയജഞാസ്തഥാപരേ 

സ്വാധ്യായജ്ഞാനയജ്ഞാശ്ചയതയഃ സംശിതവ്രതാഃ. 

അപരേവേറെചിലര്, ദ്ൂവ്യയജ്ഞാഃ--ദവ്യംകൊണ്ടു യജിക്കുന്നവയം., തപോയജ്ഞാടടതപ 
സ്താകുന്ന യജ്ഞംചെയ്യുന്നവരും യോഗയജ്ഞാടടചിത്തത്തെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുക എന്ന യ 
ജ്ഞം നടത്തുന്നവരും. തഥാടഅപ്രകാരം ചിലര്, സ്വാധ്യായ ജ്ഞാനയജ്ഞാടസ്വാധ്യായ 
മാകുന്ന യജ്ഞവും ജ്ഞാനശാസ്ത്രപരിശീലനമാകുന്നു യജ്ഞവും നടത്തുന്നവരുമായിട്ടു സം 
ശിതവ്രതാഃടതീക്ഷ് ണമായ വ്രതത്തോടുകൂടിയ, യതയഃടയതികഠം ഉണ്ടു. 

താഴെ കാണിക്കുന്നവയും മോക്ഷാത്ഥികഠംക്കനുഷ്ലിക്കാവുന്നതാണെന്നു സൂചി ിച്ചും 

കൊണ്ടു പലവിധ യജ്ഞങ്ങളെ പറയുന്നു. ചിലര് മോക്ഷത്തിന്നാഗഹിച്ചുകൊണ്ട്' യഥാ 

ശക്തി അവക്ള്ള ധനത്തെ സല്പാത്രത്തില് സമപ്ല്വിക്കുന്നു. ഇതുതന്നെ ഞങ്ങഠം ചെയ്യു 
ന്ന ഇരശ്വരാരാധന എന്നവര് നിശ്ചയിക്കുന്നു. മറവചിലര് ഏകാദശ്യാടിവ്വതാനുഷ്ഠാനങ്ങ 
ഒെയും,, ഇതരന്മാര് ആസനപ്രാണായാമാദ്യംഗങ്ങളോടകൂടെ ചിത്തൈകാഗ്യത്തേയും അന്യ 
ന്മാര്, അവരവക്കള്ള വേദവിഭാഗങ്ങളെ നിശ്ചിതസമയത്തില് ഉച്ചരിക്കുകയും മറവചിലര് 
ന്ദിയമേന ജ്ഞാനശാസ്ത്ങ്ങളെ പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങിനെ നിഎുഷയോടുകൂടെ 
മോക്ഷത്തിന്നായി പരിശ്രമിക്കുന്ന പലവിഭാഗക്കാരും യജ്ഞം നടത്തുന്നവര്തന്നെയാകുന്നു. 

90. അപാനെ ജൂഹ്വതിപ്രാണം പ്രാണ്േ'്പാഠനം തഥാപരേ 

പ്രാണാപാനഗതീരുദ്ധവാ പ്രാണായാമ പരായണാഃ. 

അപാനേ-അപാനുനിത്, പ്രാണംടപ്രാണനെ, ജഹ്വതിടഹോമിക്കുന്നു, തഥാടഅപ്രകാരം, 
അപരേടമറവചിലര്, പ്രാണേടപ്രാണനിത, അപാനുംടഅപാനുനെ, ജുഹ്വതിടഹോമിക്കു 

ന്നു, പ്രാണാപാനഗതീഃടപ്രാണന്െറയും അപാന൯നന്െറയും സഞ്ചാരങ്ങളെ., രുദ്ധ്വാടരോധി 

ച്ചിട്ട്ം പ്രാണായാമപരായണാഃടപ്രാണായാമത്തിത തല്പരന്മാരായിരിക്കുന്നു. 

പ്രാണായാമവും മുമുക്ഷുവിന്െറ പാപക്ഷയകാരണമാകയാല് അതും ചെയ്യുത്തക്ക 
താണെന്നു കാണിക്കുന്നു:__മോക്ഷാത്ഥികളായ ചിലര് അപാനവ്ൃത്തിയില് പ്രാണവൃത്തിയെ 
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ഹോമിക്കുന്നു, പൂരകം എന്ന പ്രാണായാമം ചെയ്യുന്നുവെന്നത്ഥം. അപ്രകാരംതന്നെ ൭൨൨ 
ചിലര് പ്രാണവ്ൃത്തിയില് അപാനനെ ഹോമിക്കുന്നു. രേചകം എന്നു പ്രാണായാമം ചെ 
യയുന്നുവെന്നത്ഥം. വേറെചിലര് പ്രാണനെറയും അപാനന്െറയും സഞ്ചാരത്തെ നിരോധി 
ച്രുകൊണ്ടുള്ള പ്രാണായാമം ശീലിക്കുന്നു. കുംഭകം എന്ന പ്രാണായാമം അഭ്യസിക്കുന്നുവെ 
ന്നു സാരം. 

80. അപരേനിയതാഹാരാഃ പ്രാണാന് പ്രാണേഷുള്ുൂഹ്വതി 

സര്വേപ്പയേതേയജ്ഞ വിദോയജ്ഞക്ഷപിതകല്ുഷാര. 

അപരേടമറവചിലര്, നിയതാഹാരാഃടഅല്ലാഹാരത്തോഴുകൂടിയവരായിട്ടു', പ്രാണാന്ടപ്രാ 
ണങ്ങളെ, പ്രാണേഷുടപ്രാണാന്തരങ്ങളില്, ജഹ്വതിടഹോമിക്കുന്നു, യജ്ഞവിദഃടയജ്ഞം 
അനുഷ്ലിക്കുന്ന, ഏതേ സ്വേ അപിടഇവരെല്ലാവരും യജഞക്ഷപിതകലൃഷാഃടയജ്ഞ 
ത്താല് പാപം നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടവരും. 

81. യജഞശിഷ്ടാമുതഭജോ യാന്തിബ്രഹ്മസനാതനം 

നായം ലോകോസ്ത്ു യജ്ഞസ്യ കുതോന്യഃ കുരുസത്തമ. 

യജ്ഞശിഷ്ടാമൃതളജഃയയ്ഞശിഷ്ഠമായ അമൃതത്തെ ഉൂജിക്കുന്നവരും, സനാതനംടനിത്യമായം 
ബ്രഹ്മ-ബ്രഷ്മത്തെ, യാന്തിടപ്രാപിക്കുന്നു, കരുസത്തമ!ടഅല്പയോ കരുകലശ്രേഷ്ണ!, അയ 
ജ്ഞസ്യടയജ്ഞം ചെയ്യാത്തവന്നു ; അയം ലോകടഈ ലോകം, ന അസ്തിടഇല്പം അന്യ 
കുത3--ഇതരലോകം എങ്ങിനെയുണ്ടാകും. 

(80-31). വേറെ ചിലര് സ്വല്ലാഹാരം, ക്ഷീരം മുതലായതു ശീലിപ്പുകൊണ്ട്* 
ഉള്ളിലെ പ്രാണാദിവായുക്കളെ സ്വാധീനപ്പെടുത്തുവാന് ആന്തരവായുക്കളെ ഉുള്ളില്്തന്നെ 
സഞ്ചരിക്കുന്ന അപാനാദിവായുവിഭാഗങ്ങളില് ഹോമിക്കുന്നു. വസ്തി, ധൌതി മുതലായ 
ക്രിയകഠംകൊണ്ടു്” ശരീരത്തിലുള്ള കഫമലാദികളെ പരിഹരിപ്പാന് ദശവിധവായുക്കളെയും 
സ്വാധിനുപ്പെഴുത്തുവാനായി പരിശ്രമിക്കുന്നുതും ഒരുവിധം യജ്ഞതന്നെയെന്നത്ഥം. ദ്രവ്യ 
യജ്ഞം എന്നു തുടങ്ങീട്ടിതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏതെമ്മിലും യജ്ഞം അനുഷ്ലിക്കുന്നവരെല്പാം 
യജ്ഞം നടത്തുന്നവരാകുന്നു. ഈയനുഷ്ലാനം അവരുടെ പാപത്തെ-ജ്ഞാനവിരോധിയാ 
യ പൂവ്വകര്മ്മത്തെ--നശിപ്പിക്കുന്നു. യജ്ഞം ചെയ്തുതിന്നുശേഷം അനുഭവിക്കുന്ന അന്നം 
അമൃതമാകുന്നു. തന്നിമിത്തം മനുസ്സിന്നും പുതിയ ശുദ്ധി ജനിക്കുന്നു. ഇങ്ങിനെ ഇവര് ക്രമ 
ത്തില് ജ്ഞാനത്തിന്നധികാരികളായിവരികയും നാശരഹിതമായ ബ്രഹ്മത്തെ പ്രാപിക്കയും 
ചെയ്യുന്നു. മുന്പറഞ്ഞ യാതൊരുവിധ യജ്ഞവും ചെയ്യാതെ മോക്ഷധര്മ്മഗന്ധംപോലു 

മില്ലാത്തവന്നു ഈ കാണപ്പെടുന്ന ലോകം-മാനവശരീരംതന്നെയില്പ. അവന് മനുഷ്യന് 

ടിയല്ല. വേഷം മാത്രം മാനുഷം. ഇനി ഈ വേഷവുംകൂടി അവന്നു കിട്ടുകയില്ല, മുക്തിയെ 

സമ്പാടിപ്പാന് യോഗ്യമായ മാനുവജന്മം സിദ്ധിച്ചതിനെ വിഷ്ണുലമാക്കിയതിനാല് ഇനി 
ആ ഉത്തമശരീരം അവന്നു സിദ്ധിക്കുകയില്ല. പിന്നെയുണ്ടൊ ദേവാദിശരീരപ്പാഫ്ഠിക്കവ 

കാശം ? അത്യയല്കൃഷ്ണകര്മ്മങ്ങം ഉള്ളവക്കല്ലെ ഉത്തമഗതി സിദ്ധിക്കുകയുള്ളു. അതുകൊണ്ടു 

ഹേ അജജ്കുന। ഇരശ്വരാരാധനാരൂപമായ കര്മ്മം നടത്താത്തവന്െറ മാനവശരിരം നിഷ്ണു 
ലം എന്നറിഞ്ഞകൊഠംക. 

99. ഏവം ബഹുവിധായജ്ഞാ വിതതാ ബ്രഹ്മണോമുഖേ 

കമ്മജാന്വിദ്ധിതാന്൯ സര്വാനേവംജ്ഞാത്വാ വിമോകഷ്യസേ. 

ഏവം--ഇപ്രകാരം, ബഹുവിധാഭടഅനേകവിധത്തിലുള്ള, യജ്ഞാഃടയയഞങ്ങഠം, ബ്രഹ്മണഃ 

വേടത്തിന്െറ, മുഖേടമുഖത്തില്-_ആദ്യഭാഗത്തില്, വിതതാഃടവിസ്തരിക്കപ്പെടിട്ടണ്ട്ം സ 
വ്യാന്താന്--സകലങ്ങളായ അവയെ, കര്മ്മജാന്-കര്മ്മങ്ങളില്നിന്നുണ്ടാകുന്നവയെന്നു, 
വിഭ്ധിടഅറിഞ്ഞകൊഠംക, ഏവം ജഞാത്വാടഇപ്രകാരം അറിഞ്ഞിട്ടു, വിമോക്ഷ്യസേംയി 

കര്മ്മത്തില്നിന്നു മുക്തനാകും. 

ഇപ്രകാരം ""ദൈവമേവാപരേയജ്ഞം്” എന്നതു മുതല് വിവരിക്കപ്പെട്ട നാനാവി 

ധത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളും ഞാനിപ്പ്യോഠം പുതുതായി കല്ലിച്ചവയല്പ. വേദം സ്വമുഖത്താല്ത 
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ന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്നാല് യജ്ഞം നടത്തുന്നവര് സനാതനബ്ൂഹ്മത്തെ പ്രാപിക്കു 
മെന്നും പറഞ്ഞിരിക്കയാല് ജ്ഞാനം സമ്പാടിപ്പാനുള്ള പ്രയാസം ആവശ്യ ൃയമില്ലല്ലൊ എന്നു 

ശങ്കിക്കരുത്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാല് ഈ ബഹുവിധ യജ്ഞങ്ങളും കര്മ്മങ്ങളില്നിന്നും കാര 
കങ്ങളില്നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നവയാകയാല് നിത്യമായ മോക്ഷത്തെ നല്കുവാന് സമത്ഥങ്ങളു 

ല്ല എന്നറിഞ്ഞിട്ടു” നിത ഫലപ്രദമായ ജ്ഞാനത്തെ പ്രാപിച്ചാല് മാത്രമേ നീ സംസാര 

ത്തില്നിന്നു മുക്തനായി വരികയുള്ളൂ. 

88. ശ്രേയാന്ദ്രവ്യമയാട്ടുജ്ഞാല് ഇഞാനയജ്ഞഃപരംതപ 

സര്വംകമ്മാഖിലം പാത്ഥജ്ഞാനേപരിസമാപ്ൃതേ. 

ദവ്യമയാത് ടദ്വ്യങ്ങഠംകൊണ്ടു ചെയ്യുന്ന, യജ്ഞാത് ടയജ്ഞത്തെക്കാഠം, ജ്ഞാനയജ്ഞട 
ജ്ഞാനയജ്ഞം, ശ്രേയാന്-അതിശ്രേഷ്ലമാകുന്നു. ജ്ഞാനേടജ്ഞാനത്തില്., സ്വം കര്മ്മം 
സകല കര്മ്മവും, അഖിലം-നിശ്രേഷം, പരിസമാപ്യതെം-സമാഫ്തരിയെ പ്രാപിക്കുന്നു. 

അതുകൊണ്ടു്" “*ബ്ൃഹ്മാപ്ൂണം ബ്രഹ്മഹവിഃ?” എന്നിങ്ങിനെയുള്ള മന്ൂങ്ങളാല് മു 

മ്വേപറഞ്ഞ ജ്ഞാനയജ്ഞം സാധനങ്ങഠംകൊണ്ടു സാധിക്കുന്ന യജ്ഞത്തേക്കാഠം അതി 
ശ്രേഷ്ലമാകുന്നു. ജ്ഞാനത്തില് മ്രെൌതസ്താത്തങ്ങളായ സവ്വുകര്മ്മാനുഷ്ലാനങ്ങളും നിശ്ശേഷം 
അവസ്ധനിക്കുന്നു അല്ല്കില് ജ്ഞാനം സിദ്ധിച്ചുകഴിഞ്ഞാല് അതിന്നു മമ്പുണ്ടായ ജന്മങ്ങ 
ളില് ചെയ്തിട്ടുള്ള സഞ്ചിതം ആഗാമി എന്ന സകലകര്മ്മങ്ങളും ജ്ഞാനാനന്തരം ചെയ്യുന്ന 

എല്ലാ കര്മ്മങ്ങളും സമൂലം നശിക്കുന്നു എന്നും അത്ഥമാവുന്നതിന്നു വിരോധമില്ല. അതി 
൯൩0ല് മോക്ഷാത്ഥിയായ നീ ജ്ഞാനം സിഭ്ധിപ്പാന് അധികാരിയായി വരേണമെന്നു സാരം. 

84 തദ്വിദ്ധിപ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്ശേന സേവയാ 

ഉപദേക്ഷ്യന്തിതേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിനസ്തത്വദശിനഃ. 
തത് ടഅതിനെ, വിദ്ധിടഅറിഞ്ഞാലും; പ്രണിപാതേനടസാഷ്ടഠാംഗനമസ്താരംകൊണ്ടും പ 
രിപ്രശ്ശേനടവിവേകപൂവ്വകമായ ചോദ്പംകൊണ്ടും, സേവയാടശുശ്രുഷകൊണ്ടും, തത്വദ 
ശിന്ഃടതത്വം സാക്ഷാത്തായറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന, ജ്ഞാനിനഃടജ്ഞാനികഠം, തേടനിണക്ക്'. 
ജ്ഞാനംടജ്ഞാനത്തെ, ഉപദേക്ഷ്യന്തിടഉപദേശിക്കും. 

സാക്ഷാല് മോക്ഷകാരണമായ ആ ജ്ഞാനം എനിക്കെങ്ങിനെ സിദ്ധിക്കും എന്ന 

ആകാക്ഷയുള്ള അജജ്ുനനോടു ഭഗവാനുരുളിച്ചെയ്യുന്നു:--ആ ജ്ഞാനം നീ ഗുരുവില്ഡിന്ന 

റിഞ്ഞകൊള്ളേണം. അത്ര രഹസ്യമായ ജ്ഞാനത്തെ അവര് എനിക്കുപദേശിപ്പാന് ഞാനെ 

ങ്ങിനെ പ്രവൃത്തിക്കണം എന്നതിന്നു സമാധാനം. ഗുരുക്കന്മാരെ പ്രസാടിപ്പിക്കുവാ൯ സാ 
ഷ്ടാംഗം നമസ്ലരാരം. കാലാനുസരണം അവരെ ശുശ്രുഷിക്കല്, സമയംനോക്കി സമീപത്തു 
ചെന്ന്' ആത്മസ്വരൂപത്തെക്കറിച്ചു' വിനയപുവ്വം ചോദ്യംചെയ്യുകം ഈവക വ്യാപാരങ്ങ 
ളില്ഡിന്ന്' നീ ജ്ഞാനോപദേശത്തിന്നഹനാണെന്നവര് നിശ്ചയിച്ചാല് ശാസ്ത്രം നന്നായ 

ദിയുന്നവരും ബ്രഹ്മസാക്ഷാല്കാരം സിദ്ധിച്ചവരുമായ അവര് പ്രസന്നന്മാരായിട്ട്' വിണ 
ക്ക്” ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കും. ഗുരുവിന്നു ശാസ്ത്രമ്ഞാനവും വസ്ത്രസാക്ഷാല്കാരവും ഉണ്ടാ 

യിരിക്കേണം എന്നാല് മാത്രമേ ഉപദേശിപ്പാ൯ അഹനാകയുള്ള. ശിഷ്യയന്ന്' വിനയാദി 
സല്ഗുണങ്ങളും ജ്ഞാനതൃഷ്ണുയും ഉണ്ടെന്നവര് അറിയാതെ ഉപദേശിക്കയില്ല. ഗുരുക്കന്മാര് 
എന്ന ബഹുവചനം ബഹുഗുരുക്കന്മാരെ ആശ്രയിക്കേണമെന്നു കാണിപ്പ്യാനുല്ല. അപ്രകാര 
മുള്ളവരില്വെച്ചു ഒരു മഹാനെ ഗുരുവായി സ്വീകരിക്കേണം എന്നഭിപ്രായം. 

99. യതിജ്ഞാത്വഠന പുനമ്മോഫ മേവംയാസൃയസി പാണ്ഡവ 

യേനഭതാനയശേഷേണ ദ്രകഷ്യസ്യയാത്മന്യഥോമയി. 

യത് യാതൊന്നിനെ, ജ്ഞാത്വാട അറിഞ്ഞിട്ട്, പാണ്ഡവ।-ഹേ പാണ്ഡുപുതര!, ഏവം 
മോഹംടഇപ്രകാരം മിത്ഥ്യാജ്ഞാനുത്തെ, പുനഃ നയാസ്യസിടപിന്നെ നീ പ്രാപിക്കയില്ല, 
യേനു-യാതൊന്നിനാത, അശേഷേണഭതാനിടസകല ഭൂതങ്ങളെയും, ആത്മനിട ആത്മാവി 

ലും അഥടഅനന്തരം, മയിടഎന്നിലും, ദരക്ഷ്യസിടനീ കാണും. 

സല്ഥഗുരുവിനന്െറ ഉപദേശത്തില്നിന്നു ലഭിക്കുന്ന ജ്ഞാനത്തിന്െറ ഫലം പറ 
യുന്നു:-__സല്്ഗുരുവില്നിന്നു സിദ്ധിച്ച യാതൊരു പഞാനത്തെ യഥാത്ഥമായി നി അറി 
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ഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാത് പിന്നെ ഇവര് എന്െറ സംബന്ധികളും മക്കളും സഹോദരന്മാരുമാകന്നു, 
ഞാന്ദിവരെ വധിക്കുന്നതെങ്ങിനെ എന്നിപ്രകാരം തെററായ ബോധം നിണക്കുണ്ടാകയില്ല. 
എങ്ങിനെയെന്നാല് ബ്രഹ്മാവു മുതല് പുല്ക്കൊടിവരെയുള്ള സവ്വൂഭതങ്ങളും നിന്നില്തന്നെ 

യിരിക്കുന്നുവെന്ന ബോധം അനുഭവപ്പെടം. നീയ്യ്യൊ എന്നിലുമിരിക്കുന്നു എന്നും ഉടന്൯ത 
ന്നെ അറിയും. ചരാചരാത്മകമായി കാണപ്പെടുന്ന ലോകം ഏകമായ ആത്മാവുതന്നെയാ 

കുന്നു. ആത്മാവില്ഡസിന്നന്യമായിട്ടു യാതൊന്നുമില്ല. ആ ആത്മാവുതന്നെ നീ. ആനീ ഞാ 
ന്തന്നെ. സവ്വയാധിഷ്ണാനബ്ദഹ്മമായ ഞാനും ജീവരൂപേണവിളങ്ങുന്ന നീയ്യയും ഈ ലോകവും 
ഭിന്നമല്ലെന്ന ബോധം അനുഭവപ്പെടമ്പോഠം കത്യൃകമ്മക്രിയാകാരകടേടബുദ്ധിക്കവകാശ 
മില്ലാതെയാകയാല് മിത്ഥ്യാജ്ഞാനം സത്യജ്ഞാനത്താല് നശിക്കുമെന്നു സാരം. 

80. അപിചേദസിപാപേഭ്യഃ സര്വേദ്യഃ പാപകൃത്തമഃ 

സര്വംജ്ഞാനപ്പവേമെനവ വൃജിനം സന്തരിഷ്യസി. 

സവ്വേഭ്യഃ പാപേഭ്യഭടസവ്വപാപന്മാരില്വെച്ചും. പാപകൃത്തമഃട അത്യന്തം പാപംചെയ്തു 
വനായിട്ട്, അസി അപി ചേല്ംനീ ഭവിക്കുന്നുവെങ്കിലും, സ്വം വൃജിനംടസവ്വപാപത്തേ 
യും നഞാനപ്പവേന ഏവടജ്ഞാനമാകുന്ന കപ്പുലില്കൂടെത്തന്നെ, സനുരിഷ്യസിടനീ സ 
ന്തരിക്കും. 

ഇപ്രകാരമുള്ള ജ്ഞാനം സിദ്ധിച്ചാല്പോലും ഭീഷ്ടദ്രോണാദി ഗുരുഭതന്മാരെയും സ്വ 
ജനങ്ങളെയും വധിക്കുന്നതുകൊണ്ടു സംഭവിക്കാവുന്ന പാപത്തില്നിന്നു ഞാന് മുക്തമാക 
യരില്ല എന്നു ശിക്കുന്ന അജ്ജുനനോടു ഭഗവാന് അരുളിച്ചെയ്യുന്നു:---ഹേ അജ്ല്യന! മഹാ 
പാതകം, ഉപപാതകം, തത്തുല്യങ്ങളായ സങ്കരീകരണം, മലിനീകരണം മുതലായ അനേക 

വിധ പാപങ്ങളുണ്ട്'. അവയോരോന്നും ചെയ്യുന്നവര് പാപികളാണ്”. അവയെല്ലാം നീ 

ഒരുവന്തന്നെ ചെയ്യുന്നുവെങ്കില് സകല പാപികളില്വെച്ചം നീ മഹാപിയായിവന്നാല് 

കൂടെ ജ്ഞാനമാകുന്ന കുപ്പുലിന്െറ സഹായത്താല്.--ആ കപ്പല് കിട്ടിയെന്നുവന്നാത-_-ആ 

വക എല്ലാ പാപങ്ങളില്നിന്നും മോചനം നിണക്കു സിദ്ധിക്കും. ദേഹേവ്രിയാദികഠം ചെ 
യ്യുന്ന കര്മ്മങ്ങളൊന്നിനോടും ബന്ധപ്പെടാതെ അസംഗനും നിപ്പികാരനുമാണാത്മാവെന്ന 
ജ്ഞാനം അനുഭവപ്പെട്ടാല് അതിന്നു മുമ്പും പിമ്പും ചെയ്തതും ചെയ്യുന്നതുമായ ഒരുവിധ 
കര്മ്മവും ആത്മാവിനെ ബന്ധിക്കുകയില്ലെന്നു സാരം. 

811. യഥൈധാംസി സമിദ്ധോഗ്നിഭസ്തൂസാല് കുരുതേജ്ജുന! 
ജഞാനാഗ്നിഭ സര്വകമ്മാണി ഭസ്തൃസാല്കരുതേതഥാ. 

സമിദ്ധഃടവദ്ധിച്ചതായ, അഗ്നിഃടതീയ്യു, ഏധാംസിടവിറകുകളെ, യഥാടഎപ്രകാരം, സ്ക 
സാതികുരുതേംഭസ്േമാക്കുന്നുവോം, തഥാം-അപ്രകാരം അഞാനാഗിടജ്ഞാനമാകുന്ന അഗ്നിം 
സവ്വകര്മ്മാണിടസകല കര്മ്മങ്ങളേയും, ഭസ്തൃസ്സാത കുരുതേ ഭസ്തമാക്കുന്നു. 

സമുദ്ം കടക്കാവുന്ന കപ്പുല്കൊണ്ട് ഒരു നടി കടക്കുന്നതിന്നു സാധിക്കുമോ എന്ന 
ശമ്ഛപോലെയാണ് മഹാപാതകാടി സകല പാപങ്ങളെയും നശിപ്പിക്കുവാന് സമത്ഥമായ 

ആത്മജ്ഞാനംകൊണ്ടു ഭീഷ്ടദ്രോണാടിവധജന്യപാപം നശിക്കുമോ എന്നുള്ള ശങ്കയെന്നും 
സമുദ്ദസന്തരണത്തിന്നു വേണ്ടിവരുന്ന കാലദൈര്ഘ്യമോ പണിപ്പാടൊ ജ്ഞാനാഗിക്കു 
പാപശമനത്തിന്നാവശ്യമില്പ എന്നും കാണിക്കുന്നു:-_--ഹേ അജജ്ുന! ഉജബലിക്കുന്ന അഗ്നി 

കാഷ്ഞ്ങളെയെന്നപോലെ ആത്മജ്ഞാനം സവ്വകര്മ്മങ്ങളേയും ഭസ്ത്മാക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ 

അനേകജസ്മങ്ങളില് ചെയ്തിരുന്നവയും ജ്ഞാനാനുന്തരം ചെയ്യുന്നവയുമായ സകലവിധ പു 
ബ്യപാപകര്മ്മങ്ങളും നശിക്കും. (ഈ ഭേഹാരംഭത്തിന്നു കാരണമായ കര്മ്മം ഫലാനുഭവം 

കൊണ്ടും നശിക്കും എന്നു ധരിക്കേണം. അഥവാ “*കര്മ്മാണി?” എന്ന ബഹുവചനംകൊ 
ണ്ട്” ആഗാമി, സഞ്ചിതം, പ്രാരബ്ലം എന്ന മൂന്നുവിധ കര്മ്മങ്ങളേയും ജ്ഞാനാഗ്നി ഭസ്കൂമാ 
ശമം എന്നു വന്നുകൂടെയോ എന്ന ശമ്മയുണ്ടാവാനിടയുണ്ട്'. പുണ്യയപാപരൂപകര്മ്മഖദാം 
ഫലം കൊടുപ്പാന് ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞതിനാല് സിദ്ധിച്ച ദേഹം ജസ്രിയങ്ങം, മനസ്സ്, ബു 
ദ്ധി എന്നിവ കര്മ്മങ്ങാം ചെയ്യും. എന്നാല് അവ പുനര്ജന്മകാരണങ്ങളാകയില്ല. ദേഹേ 
യ്രിയാദികളില് ല്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന സുഖടഖാദ്യവസ്വാഭേദങ്ങളോ, വ്യാധ്യാദിപീഡകളോ 

ആത്മാവിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നു ദുഡ്ധബോധം ഉള്ളതുകൊണ്ടു പ്രാരബ്ലുകര്മ്മവും ജഞോ 
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നിക്കു ബൊധകമല്പ എന്നു വരുന്നതില് വിരോധമില്ല. സുഖടുഃഖാദ്യവസ്ഥാഭേദങ്ങളെ അനു 

സരിച്ചുള്ള പ്രതീതി ജഞാനിക്കുണ്ടാകയില്ലെന്നു പറഞ്ഞുകൂടാ. താദാത്മ്യഭാവനയില്ലെന്നു 
വരുന്നതുതന്നെ ജ്ഞാ൯നഫലം. 

88. നഹിജ്ഞാനേന സദൃശം പവിത്രമിഹവിട്ടുതേ 

തല്സ്വയം യോഗസംസിദ്ധഃ കാലേനാത്മനിവിന്ദതി. 

ജ്ഞാനേന സദ്ൃശംജ്ഞാനത്തിന്നു തുല്യമായ, പവിതരംശുദ്ധീകരണവസ്ത, ഇഹംഈ ലോ 
കത്തില്, നഹി വിദ്യതേ ഇല്ല, തതം-ആ ജ്ഞാനം, കാലേനംകാലംകൊണ്ടു”, യോഗസം 
സിദ്ധഃടനിരന്തരസമാധിനിഷ്ഠകൊണ്ട്' സ്വയംടതാനെതന്നെ, ആത്മനിടആത്മാവില്, 
വിന്മ്തിടസിദ്ധിക്കും. 1 

അനേകജന്മഞ്ങളില് ചെയ്തിട്ടുള്ള പുണ്യപാപകര്മ്മങ്ങളെ ഭസ്തമമാക്കുവാ൯ ശക്തിയു 

ഉള ജ്ഞാനത്തിന്നു തുല്യമായ ശുദ്ധീകരണശക്തിയുള്ള വസ്ത്ര ഈ ലോകത്തില് മറ൨ യാതൊ 

ന്നുമില്ല. ആ ജ്ഞാനമാകട്ടെ വളരെക്കാലം ന്ിരന്തരസമാധ്യനുഷ്ലാനത്താല് ബാഹ്യവാസ 
നകം നിശ്ശേഷം നശിക്കുമ്പോം അന്തഃകരണപരിശുദ്ധിനിമിത്തം സകലമായ ഈ ലോക, 
വും ഞാനും ഒരേ ഒരു വഡ്തൂതന്നെ എന്ന ബ്രഹ്മമയിയായ വൃത്തി ബുദ്ധിയില് താനെതന്നെ 
ഉടിക്കുന്ന ഫലസ്വരൂപമാകയാല് ബ്രഹ്മംതന്നെയാകുന്നു. 

8 ശ്രദ്ധാവാംല്ലഭതേ ജ്ഞാനം തല്പരദ സംയതേന്ദ്രിയഃ 

ജ്ഞാനം ലബ്ലുവാ പരാംശാന്തിമചിരേണാധിഗച്ഛുതി. 

ശ്രഭ്ധാവാന്-ശ്രദ്ധയുള്ളവനും, സംയതേന്ദ്രിയഃ--ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അടക്കുന്നവനും, തത്പര 
ഇഞ്ഞാനത്തില്തന്നെ പ്രവൃത്തിക്കുന്നവനുമായ അവന്, ജ്ഞാനം ലഭതെട ജ്ഞാനത്തെ പ്രാ 
പിക്കുന്നും അചിരേണംഉടന്തന്നെ, പരാംശാന്തിംടപരയായ ശാന്തിയെ, അധിഗച്ഛുതിട 
പ്രാപിക്കുന്നു. 

ജ്ഞാനം സിദ്ധിപ്പാനുള്ള അന്തരംഗസാധനങ്ങളെ പറയുന്നു;-_ബ്യഹ്മവും ആത്മാ 
വും ഒന്നുതന്നെയെന്ന്" ശ്രുതിയും ശ്രീഗുരുവും ചെയ്യുന്ന ഉപദേശം സത്യമാണെന്ന ദൂഡവി 
ശ്വാസമാകുന്ന ശ്രദ്ധയുണ്ടായിരിക്കേണം. അതുമാത്രം പോരാ. ജഇസ്ധിയങ്ങളെ ശബ്ദാദിവി 
ഷയങ്ങളില്നിന്നു പിന്വലിച്ചു അതാതു ഗോളങ്ങളില്തന്നെ നിത്തുകയെന്ന ഇവ്രിയനിഗ 

ഹവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതു മാത്രവൃംപോരാ. ബ്രഹ്മാകാരവൃത്തിയെ ചലിപ്പിക്കാതെ 
ആ ജ്ഞാനസമ്പാദനത്തില്തന്നെ യത്തിക്കുന്നവനും ആയിരിക്കണം. ഈ മൂന്നു ഗുണങ്ങളും 

തികഞ്ഞവന്ന്' ജ്ഞാനം സിദ്ധിക്കും. ജ്ഞാനം സിദ്ധിച്ചാല് ഒട്ടും കാലവിളംബം കൂടാതെ 
തന്നെ വിരതിശയസുഖസ്വരൂപമായ പരമശാന്തി-_ബ്ഹ്മാത്മഭാവത്തോടുകൂടിയ സ്ഥി 

തി___ജീവന്മുക്താവസ്ഥ സിദ്ധിക്കും. മോക്ഷം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരുവനും ശാസ്ത്രസല് 
ഗുരുവാകൃത്തില് ഉറച്ച വിശ്വാസവും ഇസ്രിയയിഗ്രഹവും നിരന്തരസമാധ്യനുഷ്ലാനവും തുള്ള 

വനായിരിക്കേണം. 

40. അജ്ഞശ്ചാ ശ്ദ്ദധാനശ്ച സംശയാത്മാ വിനശ്യതി 

നായംലോകോസ്തറി നപരോ നസഖം സംശയാത്മനഃ. 

അജ്ഞചടഅജ്ഞാനിയും, അശ്രദധാനഃ-ശ്രദ്ധയില്പാത്തവനും, സംശയാത്മാടമനസ്സില് 
സംശയമുള്ളവനും, വിനുശ്യതിടവിശേഷേണ നശിക്കുന്നു:-_നഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നു, സംശ 
യാത്മനഃടമനസ്സില് സംശയമുള്ളവന്ന്', അയംലോക? നം-ഈ ലോകം ഇല്ലം നുപരഃടപര 

ലോകവുമില്പ, നസുഖംടസുഖവുമില്പ. 

മോക്ഷത്തിന്നു തടസ്ഥം വരുത്തുന്ന ദോഷങ്ങളെ പറയുന്നു. അവയെ നിരാകരി 

പ്രാന് വഭരെ മനസ്സിരുത്തേണം:--മോക്ഷത്തിന്നുവേണ്ടി സവ്വകര്മ്മസദ്യാസം, സല്ഗുരു 
സേവം മഹാവാകൃശ്രവണം എന്നിവ അത്യാവശ്യമാണെന്നറിയാത്തവനെയാണിവിടെ-_ 

മോക്ഷശാസ്ത്രത്തില്-- അറിവില്ലാത്തവന് എന്നു പറയുന്നത്. സന്പ്യാസത്തിലും ഗുരുവിലും 
മോക്ഷശാസ്ത്രത്തിലും വിശ്വാസമില്ലാത്തവനെ ശ്രദ്ധാശുന്യന് എന്നു പറയുന്നു. കമ്മംകൊ 
ണ്ടൊ സന്യാസംകൊണ്ടൊ മോക്ഷം എന്നു സംശയിക്കുന്നവനെ സംശയാത്മാവു എന്നുപ 
റയുന്നു. അജ്ഞന്, അശ്രദധാനന്, സംശയാത്മാവു എന്ന മൂന്നുതരക്കാരും, ജ്ഞാനഫലത്തെ 



നട നാലാം. അദ്ധ്യായം 

അനുഭവിക്കാതെ മാനുഷജന്മത്തെ വ്യത്ഥമാക്കുന്നവരാകുന്നു. ഇവരില് സംശയാത്മാവാണ് 
അധികം ഭഷിച്ചവന്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാല് ഇവന്നു മുക്തിയില്ലെന്നുമാതരമല്പ മാനുഷലോ 
കവും സ്വഗ്ലലോകവും ആഹാരാദിസുഖവുംകൂടെ ഇല്ല. എല്ലാററിലും സംശയമുള്ളവന് ആ 

ഹാരാടിപദാത്ഥങ്ങളിലും സംശയിക്കും. വിശ്വാസമില്ലാതെ കമ്മം ചെയ്താലും ഫലം സി 

ഭ്ധിക്കയില്ല. അതിനാല് മേല്കാണിച്ച മൂന്നു ദോഷങ്ങളെയും വിശിഷ്യ തൊട്ടതിലെല്ലാം 
സംശയംഎന്ന മഹാടോഷത്തേയും നീക്കംചെയ്താന് മുമുക്ഷുക്കാം നന്നേ മനസ്സിരുത്തേണം. 

41. യോഗസനൃസ്തകമ്മാണം ജ്ഞാനസംക്ല്ീന്നസംശയം 

ആത്മവന്തം ന കമ്മാണി നിബധി് നന്തി ധനംജയ।. 

ജ്ഞാനസംകഷ്ല്യിന്നസംശയംംജ്ഞാനത്താല് സംശയങ്ങളെ നിശ്ശേഷം നശിപ്പിച്ചും യോഗ 

സന്യൃസ്തകമ്മാണം-യോഗത്താല് കമ്മങ്ങളെ മുഴുവന് ഉപേക്ഷിച്ചുംഇരിക്കുന്ന, ആത്മവന്തംട: 

ആത്മാവിനെ അറിഞ്ഞവനെ, കമ്മാണിടകമ്മങ്ങഥം, ന നിബധ് നന്തിടബന്ധിക്കുന്നില്ല. 
സവ്യാനുത്ഥഹേതുവായ സംശയത്തെ എങ്ങിനെ നശിപ്പിക്കും എന്ന ആകാകക്ഷക്കു 

സമാധാനം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കമ്മബന്ധത്തില്നിന്നുള്ള വിപ്ൃത്തിയെ സാധിക്കുന്നു. 

നിരന്തരസമാധിനിമിത്തം സിദ്ധിക്കുന്ന അഖണ്ഡൈകരസാനുഭവരൂപമായ ജ്ഞാ 
നത്താത ജ്ഞാനംകൊണ്ൊ; കമ്മംകൊണ്ടൊ., മോക്ഷം; ജ്ഞാനുംതന്നെ പരോക്ഷമോ അ 

പരോക്ഷമോ; എന്നിങ്ങിനെയുള്ള സംശയങ്ങളെയെല്ലാം മൂലത്തോടുകൂടെ മുദിച്ചുകളഞ്ഞും.. 
താനും ജഗത്തും എല്ലാം ഏകമായ ബ്രഹ്മംതന്നെയെന്നുള്ള ബോധത്താല് എല്ലാ കമ്മങ്ങളെ 

യും പരിത്യജില്ചുമിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മജ്ഞാനിയെ സ്വപ്ലമെന്നപോലെ പ്രതിഭാസിക്കുന്ന ദേഹ 
ചേഷ്ടകഠം_ശരീരത്തിന്െറ സ്ഥിതിക്കുമാത്രം ഉപകരിക്കുന്ന ആഹാരസ്വീകാരാദി വ്യാപാര 
ങ്ങാം_ജഞാനാഗ്നിയില് ദഹിച്ചപോയിരിക്കയാല് പുനുജ്ജന്മാടികഠംക്കൊ സുഖടുഖാട്। 
കഠംക്കോ ബന്ധിപ്പാന് കഴികയില്ല. 

49. തസ്മാദയഞാനസംഭതം ഹഎല്സ്ഥം ജ്ഞാനാസിനാത്മനഃ 

ഛിത്വൈനം സംശയം യോഗമാതിഷ്നരോത്തിഷ്ണഭാരത!. 

തസ്താല്ം.അതുകൊണ്ട് , ഭാരത[ടഹേ അജജ്മുന।, അയത്ഞാനസംഭൂതം-അജ്ഞാനത്തില്നിന്നു 
ണ്ടായതും. ഹൃല്സ്ഥം-ഹൃഭയത്തിലുള്ളതുമായ, ആത്മനഃ സംശയംടനിനന്െറ സംശയത്തെ. 
ഇഞാനാസിനാംബ്രഹ്മദഞാനമാകുന്ന വാളുകൊണ്ട്, ഛിത്വാടഛേടിച്ചിട്ടു, ഉത്തി്ണടളുത്ഥാ 
നംചെയ്യാലും, യോഗംടയോഗത്തെ കമ്മയോഗത്തെ, ആതിഷ്ണടആചരിച്ചാലും. 

സംശയമുള്ളവന് കമ്മജ്ഞാനയോഗങ്ങളില് ഒന്നുംതന്നെ ആചരിപ്പാന് യോഗ്യന 

ല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആത്മാവിനന്െറ ഡഥാത്ഥനിലയറിഷയാഞ്ഞതുകൊണ്ടുണ്ടായതും ചിത്ത 
സ്വഥിതവുമായ നിന്െറ സംശയത്തെ ആത്മസാക്ഷാല്കാരമാകുന്ന വാഠംകൊണ്ടു മുറിച്ചുക 
ഉഞ്ഞിട്ടു, ബ്രഹ്മംതന്നെ ഞാനെന്ന ഉറപ്പോടുകൂടെ ദേഹേസ്രരിയാദികളില് ഉള്ള ആത്മഭാവ 

നയില്നിന്നും ഉയന്ിട്ടു കമ്മയോഗത്തെ ആചരിച്ചാലും. 

ഇതി ശ്രീമല് ഭഗവല്ഗീതാ സ്മപനിഷഠംസു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം യോഗശാസ്ര്രേ 
ശ്രീകൃഷ്ണാജജ്നസംവാടേ കമ്മബ്രഹ്മാപ്പൂണയോഗോനാമ ചതുത്വോദ്ധ്യായഃ സമാപ്പൂഃ 

ശുഭംഭ്ൂയാല്. 

ഓം നമോഭഗവതേ വാസുദേവായ 

ശ്രിമതഭഗവല്ഗീതയില് ൭.0൦ അഭ്ധ്യായം. 

അജ്ജുന ഉവാച. 

1. സസ്്യാസം കമ്മണാംകൃഷ്ണു! പുനയ്യയോഗംച ശംസസി 

യ്യ ഫ്യൂതയോരേകം തന്മേബ്രൃഹി സുനിശ്ചിതം. 

കൃഷ്ണിടഹേ പരമാനന്ദരുപ!, കമ്മണാടകമ്മങ്ങളുടെ, സസന്ലാസംടസസന്യാസത്തെ, ശംശ 



ശ്രീമത്ഭഗവത്ഗിത റ 

സിടഅങ്ങുന്നരുളിച്ചെയുന്നു, പുനഃടപിന്നെ, യോഗംചടയോഗത്തെയും, ശംശസിടപറയു 
ന്നു, ഏതയോട-ഈ രണ്ടില്, യത്'ശ്രേയഃ--യാതൊന്നൊ ശ്രേയസ്സാധനം എന്ന്, സുനി 
ശ്ിതംടഅങ്ങയാല് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവൊ, ഏകം തത്'-ഏകമായ അതിനെ മേട 
എന്നോടു, ബ്രഹിടഅരുളിച്ചെയ്യേണമേ 

മൂന്നും നാലും അഭ്ധ്യായങ്ങളില് കമ്മയോഗവും കമ്മസസ്്യാസവും അവിടവിടെ 

പ്രതിപാടിച്ചുകണ്ടതില് സംശയിക്കുന്ന അജജ്കുനന് മോക്ഷേഛയുള്ള ഒരുവന്ന്' ഒരേ 
കാലത്തില് രണ്ടും നടത്താന് സാദ്ധ്യ മല്ലെന്ന കാരണത്താല് ഭഗവാനോഴു ചോദിക്കുന്നു. 

ഹേ പരമാനന്ദമൂത്തേ, നിന്തിരുവടി നിഷ്ല്രാമമായിട്ട്' വിധ്യക്തകമ്മങ്ങളെ നടത്തേണമെന്ന 
കമ്മയോഗത്തെകറിച്ചും ആത്മസ്വരൂപത്തെ അറിഞ്ഞിട്ട് സകല കമ്മങ്ങളെയും വിട്ടിരി 
ക്കേണമെന്നുള്ള സന്യാസത്തെക്റിച്ചും അരുളിച്ചെയ്യുന്നു. മോക്ഷത്തിന്നാഗഹിക്കുന്ന ഒരുവ 

ന്നു ഇതുരണ്ടും ഒരേ സമയത്തു ചെയ്താന് സാധിക്കുകയില്ലല്ലൊ. അതിനാല് ഈ രണ്ടില് 
ഏതൊന്നാണ് അധികം മ്രേയസ്തരരം എന്ന് നിന്തിരുവടി വിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നുവോ ആഏ 
കത്തെ എന്നോടരുളിച്ചെയ്യേണമേ. 

ശ്രീഭഗവാനുവാചം:ഭഗവാന് പറഞ്ഞു. 

2. സന്പാസഃ കമ്മയോഗശ്ച നിഃശ്രേയസകരാവുഭെൌ 

തയോസ്ത്ുകമ്മസന്്യസാല് കമ്മയോഗോ വിശിഷ്യതേ. 

സന്പ്യാസ്വടകമ്മത്യാഗവും, കമ്മയോഗ? ചം-കമ്മകരണവും, ഉഭൌ ചടരണ്ടും, നിഃശ്രേയസ 
കരൌം-മോക്ഷസാധയനങ്ങാം ആകുന്നു, തയോഃടതആ രണ്ടില്വെച്ചു'ം കമ്മസന്യയാസാല്കമ്മ 

ത്യാഗത്തെക്കാഠം, കമ്മയോഗഃ തുകമ്മകരണമാകട്ടെ, വിശിഷ്യതേടവിശിഷ്ടമാകുന്നു. 

അല്ലയോ അജായുന॥ എല്ലാ കമ്മങ്ങളെയും ഉപേക്ഷിക്കുന്നതും വിധ്യക്തകമ്മങ്ങളെ 

ഫലകാംക്ഷകൂടാതെ ചെയ്യുന്നതും രണ്ടും മോക്ഷസാധനങ്ങള്ാതന്നെ. ആ രണ്ടില്വെച്ച്' 
കമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെക്കാഠം അധികം നല്ലതു ഫലകാംക്ഷകൂടാതെ കമ്മം ചെയ്യു 
ന്നതാകുന്നു. 

ഇവിടെ ഭഗവന്മതരഹസ്യം എന്തെന്നാല് തീവ്രവൈരാഗ്യം സിദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ഉ 
ത്തമാധികാരിക്കി' ആത്മസാക്ഷാല്കാരത്തിന്നുള്ള മുഖ്യസാധനം കമ്മത്യാഗപൂവ്വം ഗുരുമുഖ 

ത്തില്നിന്നു മഹാവാകൃശ്രവണം, മനനം, നിദിധ്യാസനം, ധാരണാ, ധ്യാനം സമാധി എ 
ന്നിവയാകുന്നു. എന്നാല് അതുക്കുള്ള അന്തഃകരണശുദ്ധിയില്ലാത്തവര് കമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കു 
ന്നതിനെക്കാഠം ഫലകാംക്ഷയില്ലാതെ കമ്മങ്ങംനടത്തുന്നതാണധികം ശ്രേയസ്തരം. അതുകൊ 
ണ്ടവര് ക്രമത്തില് ജ്ഞ നത്തിന്നും തദ്വാരാ മോക്ഷത്തിന്നും അര്ഹരാക്ഷം. സന്യാസം ശ്രേ 
ലം എന്നുമാത്രം വിചാരിച്ചിട്ടു പരിപാകംവരാത്ത നിലയില് സന്യസിക്കുന്നതു്" രണ്ടും 
കെട്ടനിലയായ്ക്കരും. അതുകൊണ്ടു അന്തഃകരണശുദ്ധി തികച്ചും സിദ്ധിക്കുന്നതുവരെ കമ്മങ്ങ 
ളെ വിടരുത് എന്നു കമ്മസ്ത്തി പരമാണ് ഭഗവദ്വാക്യം. സസ്യാസനിന്മാപരമല്ല. സ്യാ 

സം മോക്ഷത്തിന്നു സാക്ഷാല്കാരണമെന്നതില് സംശയമില്ല. അത്രത്തോളം വിരക്തി 
സിദ്ധിക്കുന്നതിന്നു മുന്പേ കമ്മസന്യാസം സാഹസമാണെന്നേ അത്ഥമുള്ളു. 

8, ജേഞയദഃ സനിത്ൃസന്യാസീയോനദ്വേഷ്ഠിനകാംക്ഷതി 

നിര്ദ്വന്ദ്വോഹി മഹാബാഹോ സുഖം ബന്ധാല്പ്രമുച്തേ 

യടയാതൊരുവന്, നദ്വേഷ്ടിടദ്വേഷിക്കുന്നില്ലയോ, നകാംക്ഷതിടകാംക്ഷിക്കുന്നില്ലയോ, 
സഃടഅവന്, വിത്യസന്യാസീ-എല്ലാഡ്റ്ോഴചം സന്യാസിയാകുന്നു, ഹി-എന്തുകൊണ്ടെന്നാല് 
മഹാബാഹേടഹേ അജജ്ു൯! നിര്ദ്വന്_ഃ- ദ്വന്വഭാവമില്ലാത്തവ൯, സുഖം-സുഖമായിട്ടു 
തന്നെ, ബന്ധാത് -സംസാരഭുഃഖത്തില്നിന്ന്', പ്രമുച്യതേടപ്രമുഷതനാകുന്നു. 

അതുകൊണ്ടു നിഷ്്രാമകമ്മകത്താവിനെ ഭഗവാന് സ്ത്ൂതിക്കുന്നു:__ഹേ അര്ജുന 
ഏതൊരുവന് ഹീനകമ്മത്തില് അപ്പിതിയും ഉല്കൃഷ്ടകമ്മത്തില് പ്രീതിഷം വെക്കാതെ എ 
ല്ലാം കര്മ്മംതന്നെ എന്ന നിലയില് ഫലത്തില് ആഗ്രഹിക്കാതെ സ്വധര്മ്മം എന്നു വി 
ചാരത്താല് തനിക്കു നിശ്ചയിച്ച കര്മ്മത്തെ നടത്തുന്നുവോ അല്ലെത്മില് വന്നുചേരുന്ന അ 
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നിഷ്ടൂഫലത്തില് ദ്വേഷവും വരാതിരിക്കന്ന ഇഷ്ടഫലം വരുത്തുന്നതില് സന്തോഷവും ഉള്ള 
വനുല്ലാതിരിക്കുന്നുലേഠു അല്ലെങ്കില് ഒരുവനെ ദ്വേഷിക്കുന്നലനും മറെറാരുവനെ സ്നേഹി 
ക്കുന്നവനുമായിരിക്കുന്നില്ലയോ അവന്നു ഇഷ്ടം അനിഷ്ടം ലാഭം നഷ്ടം എന്ന അനുകൂലപ്രതി 
കൂലഭാവങ്ങളില്ലാത്തതുകൊണ്ടു സ്വധര്മ്മം നടത്തുന്ന ഗൃഹസ്ഥനായ് ത്തന്നെ തരുന്നിട്ട വി 
ഹിതകര്മ്മാനുഷ്ഠാനത്താല് അന്തഃകരണുശുദ്ധിയും ജ്ഞാനവും സമ്പാടിച്ചു സുഖമായിട്ടു സം 
സാരബന്ധത്തില്നിന്നു മുക്തനാവാനിടവരും. ഹഠാത്കാരേണ കുഡുംബാടികളെവെടിഞ്ഞം 

ശീതവാതാദികളെ സഹിച്ചും ഭിക്ഷയാചിച്ചുംകൊണ്ട്' അലഞ്ഞുനടക്കുന്ന അപക്വസസന്യാ 
സികഠം അനുഭവിക്കുന്ന സങ്കടം പരിപക്വചിത്തനായ ഈ ഗൃഹസ്ഥന് അനുഭവിക്കാതെ 
തന്നെ മുക്തനായവരും കര്മ്മോപാസനകാംകൊണ്ടു ചിത്തപരിപാകംവന്നവന്നു മാത്രമേ 

സന്്യാസത്തിന്നധികാരമുള്ള. അതുവരെ കര്മ്മംചെയ്യേണം എന്നു സ്മൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 
ഒര്ല്പഭം ചിലരുടെയല്പ ബഹുജനങ്ങളുടെ ഹിതത്തെ മുന്നിത്തീട്ടാണണ്” ഭഗവാനീവിധം അ 
രളിച്ചെയുന്നതു്. 

8. സാംഖയയോഗൌ പൃഥഗ് ബാലാഃ പ്രവദന്തി ന പണ്ഡിതാഃ 

ഏകമപ്യ്യാസ്ഥിതഭ സമൃഗുഭയോവിന്ദതേ ഫലം. 
ബാലഠഃടഅറിവില്ലാത്തവര്, സാംഖ്യയോഗെരംട്ഞാനവും വിഷ്്രാമകര്മ്മയോഗവും, പൃ 

ഥക് ടഭിന്നങ്ങളാണെന്നു, പ്രവടന്തിടപറയുന്നു, പണ്ഡിതാഴടഅറിവുള്ളവര്, നപ്രവദന്തിട 
പറയുന്നില്ല, ഏകം അപിട ഏതെമ്മിലും ഒന്നിനെ, സമ്യക് ആസ്ഥിതട വേണ്ടവിധം അനു 
ദ്ലിക്കുന്നവന്, ഉഭയോഃ ഫലംടരണ്ടിന്െറ ഫലത്തെ, വിന്ദതേടപ്രാപിക്കുന്നു. 

കര്മ്മംകൊണ്ടു പിതൃലോകം സിദ്ധിക്കും എന്നാണ്” ശാസ്ത്രസിദ്ധാന്തം. മോക്ഷം 
കിട്ടുമെന്ന വാല്യം ശരിയല്ല എന്നു ചിലര് പറയുന്നതിനെ ഖണ്ഡിച്ചുകൊണ്ടു കര്മ്മം ഫല 
കാക്ഷകൂടാതെ ചെയ്യുന്നവക്കു മോക്ഷസാധനുംതന്നെയെന്നു കാണിക്കുന്നു;__സകാമന്മാര് 

ചെയ്യുന്ന കര്മ്മത്തിനെറ ഫലമാണു പിതൃലോകപ്രാഫ്ി. നിഷ്ണ്യാമകര്മ്മത്തിന്െറ ഫലം 
അന്ധധകരണശുദ്ധിയും തദ്വാരാ ജ്ഞാനപ്രാഫ്സിയുമാണെന്നുള്ള ശാസ്ത്രരഹസ്യം അറിയാത്ത 
വര് ജ്ഞാനവും കര്മ്മയോഗവും സസ്പ്യദായംകൊണ്ടും ഫലംകൊണ്ടും ഭിന്നങ്ങളാണെന്നു പ 
റയയന്നു. വേദാന്തതാല്ലയ്യും അറിയുന്നവര് അങ്ങിനെ പറയുന്നില്ല. ഉത്തമാധികാരികഠം 
ചെയ്യുന്ന നിഷ്്യാമകര്മ്മവും കര്മ്മസന്യയാസത്താല് പ്രാപ്യമായ ജ്ഞാനവും ഫലത്തില് ഭേ 
ദമുള്ളതല്പ. ജഞാനംകൊണ്ടു ലഭിക്കുന്ന ഫലംതന്നെ കര്മ്മയോഗംകൊണ്ടും സിദ്ധിക്കും. 

രണ്ടും വേണ്ടതുപോലെ നടത്തേണം. എന്നാല് രണ്ടിന്െറ ഫലവും മോക്ഷംതന്നെ എന്നു 
സാരം. ള് 

൭. യല്സാംഖ്ലബ്യൈഃ പ്രാപ്ൃതേസ്ഥാനംതദ്യോഗൈരപി ഗമ്യതേ 

ഏകംസാംഖ്യം ച യോഗം ച യഃ പശ്യതി സപശ്യൃതി. 

സാംഖ്യ ബയഹ്മജ്ഞാനികളാത, യല്സ്ഥാനംടയാതൊരു പദം, പ്രാപ്യതേടപ്രാപിക്ക 
പ്പെടുന്നുവോ, തത് ആ സ്ഥാനം, യോഗൈഃ അപിടനിഷ്ഠ്ലാമകര്മ്മികളാലും, ഗമ്യതേടപ്രാ 
പിക്കപ്പെടന്നും സാംഖ്യം ചടജ്ഞാനയോഗവും, യോഗം ചം:നിഷ്ക്രാമകര്മ്മയോഗവും. 

ഏകംടഒന്നുതന്നെയെന്നു, യ പശ്യതിടയാതൊരുവന് കാണുന്നുവോ, സഃ പശ്യതിടഅവന് 

ശരിക്കു കാണുന്നു. 

സാംഖ്യവും യോഗവും ഒന്നുതന്നെയെന്നു പറഞ്ഞതിനെ സ്റുഫ്യമാക്കുന്നു. ബ്ൂഹ്മ 

വും ആത്മാവും ഒന്നുതന്നെ എന്നറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനികഠം ഏതു വലയില് ഇരിക്കുന്നു 
വോ, ഫലകാംക്ഷക്ൂടാതെ കര്മ്മംചെയ്യുന്നവരും ആ സ്ഥാനത്തിത്തന്നെ ഇരിക്കുന്നു. അതു 

കൊണ്ടു ജ്ഞാനയോഗവും കര്മ്മയോഗവും ഒന്നുതന്നെയെന്നു കാണുന്നവന് സമു, പഗ് ദശനം 

ഉള്ളവനാകുന്നു. രണ്ടും രണ്ടാണെന്നുള്ള കാഴ്ച, ശരിയല്ലെന്നുള്ള അഭിപ്രായം സമൃഗ് ദശന൯ 

ത്തെ സ്തൂതിക്കുന്നതാണെന്നു കണ്ടുകൊള്ളേണം, 

6. സന്്ാസസ്ത്ൂ മഹാബാഹോ ദുഃഖമാപ് തുമയോഗതദഃ 

യോഗയുക്തോമുനിര്ബ്രഹ്മനചിരേണാധി ഗച്ഛതി. 

അയോഗതടയോഗത്തില്്കൂടെ അല്ലാതെ, സംന്യാസഃ തുംസന്യാസമാകട്ടെ, ആപ്തുംട 

് 
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സിദ്ധിപ്പാന്, ഒ8ഖംകഷ്ടം, യോഗയുക്ത3ടയോഗമുള്ള, മുനിടേസന്്യാസി, അചിരേണംവേ 
ഗത്തിത്, ബ്രഹ്മടബുഷ്മത്തെ, അധിഗച്ഛുതിടപ്രാപിക്കുന്നു. 

സന്പ്യാസവും കര്മ്മയോഗവും മോക്ഷമാകുന്ന ഒരേഫലം നല്ലമെന്നുപദേശിച്ചശേ 
ഷം അന്തഃകരണശുദ്ധിസിദഭ്ധിച്ചിട്ടില്ലാത്ത മോക്ഷാത്ഥി കര്മ്മംതന്നെ ശീലിക്കേണം. സ 
ന്യാസം സ്വീകരിക്കരുതു എന്നുപദേശിക്കുന്നു. 

കര്മ്മയോഗാനുഷ്ഠാനത്താല് ചിത്തശുദ്ധിസമ്പാടിക്കാതെ ജ്ഞാനുസിഷ്ണാലക്ഷണ 
മായ സന്പ്യാസം ലഭിക്കുകയില്ല. ചിത്തശുദ്ധിയാണ്' ജ്ഞാനകാരണം. അരുണ്ടാകാഞ്ഞാ 
ല് കാഴ്യയമായ ജ്ഞാനവും ഉണ്ടാകയില്ല. കാരണമില്ലപാഞ്ഞാല് കായ്യുവുമില്ലെന്നു സാരം. 

കര്മ്മാനുഷ്യാനത്താല് ശുദ്ധചിത്തനായാല് സന്ന യാസം, സ്വികരിക്കാവുന്നതുതന്നെയെന്നു 

കാണിക്കുന്നു;__ചിത്തശുദ്ധിനദിമിത്തം ബ്രദ്മവിചാരയോഗ്യത സിദ്ധിച്ച മുനി അധികകാല 
ദൈര്ഫ്യംകൂടാതെ ഞാന് ബ്രഹ്മംതന്നെ എന്ന അനുഭവം ഉള്ളവനായിവരും, ഇതാണ് 
സന്്യാസത്തിന്െറ മുഖ്യലക്ഷണം, പാകംവരാത്ത ഒരുവന്നു ഇതു സിദ്ധിക്കയില്പ, എന്ന 

റിഞ്ഞകൊഠാക. 

7. യോഗയുക്തോ വിശുദ്ധാത്മാ വിജിതാത്മാജിത്തേദ്ിയഃ 

സര്വ്ൃഭൂതാത്മ ഭൂതാത്മാകര്വ്വന്നപി ന ലിപ്യതേ. & 

യോഗയുക്തഃടകര്മ്മയോഗത്തോഴടുകൂടിയവനും, വിശുദ്ധാത്മാ അന്തഃകരണശുദ്ധിസമ്പന്ന 
നും, ജിതേവരിയടഇന്രിയങ്ങളെ ജയിച്ചവനും വിജിതാത്മാടസ്വാഭാവികവാസനുകളെ ജ 
യിച്ചവനും, സപവ്യഭതാത്മഭൂതാത്മാടസവ്വഭതങ്ങളിലും ആത്മാവായിരിക്കുന്നതു ഞാന്തന്നെ 

യെന്ന വില കിട്ടിയവനും ആയ സന്യാസി, കവന് അപിടപ്രവൃത്തിക്കുന്നുവെങ്ിലും 
നലിപ്യതേടബന്ധിക്കപ്പെടന്നില്ല. 

യഥാത്ഥാത്മജ്ഞാനമുള്ളവന് ശരീരസ്ഥിതിക്ക്' കാരണമായ കര്മ്മംചെയ്യുന്നുവെ 

ജിലും ആ കര്മ്മം ജന്മാടികാരണമാകയില്ലെന്നുപദേശിക്കുന്നു:-_നിഷ്ണ്യാമകര്മ്മയോഗം ചി 
രകാലം അനുഷ്ലിച്ചതിന്െറ ഫലമായിട്ടു ചിത്തശുദ്ധി സിദ്ധിക്കും. അപ്പോം രാഗാദിദോഷ 
ങ്ങാം നീങ്ങും. അതു നിമിത്തം മനോജയവും തദ്വാരാ ഇവ്രിയജയവും സിദ്ധിക്കും. അ 

പ്പോഠം ശുദ്ധമായ മനസ്സില് സച്ചിദാനന്ദം ി വിളങ്ങും. അതുതന്നെആത്മസ്വരുപം. ആ 

ആത്മാവു എല്ലാവരിലും വിളങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന ബോധം ഏതൊരുവന്നുണ്ടാകുന്നു 
വോ അവന് ശരീരസ്ഥിതിക്കാവശ്യമായ ഭിക്ഷാടനാടികര്മ്മഞ്ങാംചെയ്യുന്നുവെത്ിലും ആ 

കര്മ്മം അവനെ ബന്ധിക്കുന്നില്ല. അവന്നു ദേഹേവ്വിയാടികളില് അഭിമാനമില്ലാത്തതി 
നാല് അവന് കര്മ്മകത്താവൊ ഫലഭോക്താവോ അല്ല. 

8. നൈവകിഞ്ചില് കരോമിതി യൃക്തോമന്വയേത രത്വവിത്' 

പശ്യന് ശൃണ്വന് സ്പൃശന് ജിഘന് അശ്ലന് ഗച്ലുന്സ്വപന് ശ്വസന് 

9. പ്രലപന് വിസ്പജന് ഗൃഹ് ണുന്നുന്മിഷന് നിമിഷന്നപി 

ഇന്ദ്രിയാണീന്രിയാര്ത്ഥേഷു വത്തന്ത ഇതിധാരയന്. 

തത്വവിത് ടആത്മസ്വരൂപമറിഞ്ഞവന്, യുക്തഃ-യോഗിയായിട്ട്', പശ്യന്കകാണുന്നവനും, 
അശ്ലുന്ടഭക്ഷിക്കുന്നവനും, സ്വപന്കഉറങ്ങുന്നവനും, ശ്വസന്ംശ്വാസോച്ഛുവാസം ചെയ്യു 
ന്നവനും, ഉന്മിഷന്നിമിഷന് അപിടതുന്മേഷനിമേഷങ്ങളെ ചെയ്യുന്നവനും, ശ്രണ്വന്കേ 

രംമന്നവനും, സ് പൃശന്സ്സുശിക്കുന്നവനും, ജിഫ്രയന്ടഘ്യാണിക്കുന്നവനും ഗച്ഛു൯ടസഞ്ച 
രിക്കുന്നവനും, പ്രലപന്ം:സംസാരിക്കുന്നവനും, വിസ്തജന്വിസര്ജിക്കുന്നവനും, ഗു 
ഹ'ണന്ടകൊടുക്കയും വാങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നവനും ആകുന്നുവെങ്കിലും, ഇദ്രിയാണിടജവ്വി 

യങ്ങഠം, ഇസ്രിയാത്ഥേഷും-ഇസ്രിയവിഷയങ്ങളില്, വത്തന്തേടപ്രവൃത്തിക്കുന്നുവെന്നു*, ധാര 

യന്കധരിക്കുന്നവനായിട്ടു്, അഹംടഞാന്, കിഞ്ചിത് ഒന്നും, നകരോമിടചെയ്യുസില്ലഎന്നു 
മന്പേതടവിചാരിക്കേണം. 

യോഗാടികളായ അഞ്ചു ലക്ഷണങ്ങഠം തികഞ്ഞിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മജ്ഞാവി ഏതുവിധം 

ഇരിക്കേണമെന്നു കാണിക്കുന്നു: 7പാമത്തെ ്രോകത്തില് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 5 ലക്ഷണങ്ങാം, 
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പൂത്തിയായിട്ടുള്ള ആത്മജ്ഞാനി കാണുകം കേരംക്കുകം, സ്തൃശിക്കുക, വാസനയറിയുകം, ഭക്ഷ 
ണം കഴിക്കുക, സഞ്ചരിക്കുക, കൊടുക്കുക, വാങ്ങുക. ഉറങ്ങുക, ശ്വാസോച്ഛുവാസംചെയ്യുകം 
സംസാരിക്കുക, മലമൂത്രാടികളെ വിസര്ജ്ജിക്കുക, നിമേഷോന്മേഷങ്ങാം ചെയ്യുക എന്നി 
ഞ്ങിനെയുള്ള ശരീരചേഷ്ടകഠം ചെയ്യുന്നുവെ്കിലും ഈ വ്യാപാരങ്ങളെല്ലാം ഇവ്രിയങ്ങഠം 

ഓരോന്നും അവയുടെ വിഷയങ്ങളില് പ്രവൃത്തിക്കുമ്പോഠം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വെന്ന 

ല്ലാതെ ഞാന് യാതൊന്നും ചെയ്യുന്നവനല്ലെന്നു വിചാരിച്ചുകൊള്ളേണം. ഇപ്രകാരം ബു 
മംതന്നെ സ്വസ്വരൂപം എന്നു കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവന് സ്വീകരിക്കുന്ന അന്നാദികഠം 
ക്കുള്ള യാതൊരു ദോഷവും അവനെ ബാധിക്കയില്ല. 

10. ബ്രഹ്മണ്യഠാധായ കമ്മാണി സംഗംത്ൃക്ത്വാ കരോതിയഃ 
ലിപ്യുതേനസപാപേന പത്മപത്രമിവാംഭസാ. 

യടയാതൊരുവന്, സംഗംടഫലകാംക്ഷയെ, തൃക്ത്വാടതുപേക്ഷിച്ചിട്ടു”, ബുഹ്മണിടഇരശ്വ 
രനദില്, കമ്മാണിടകമ്മങ്ങളെ, ആധായടസ്ഥാപിച്ചിട', കരോതിടചെയ്യുന്നുവോ, സ്ടഅ 
വന്, പാപേനടപാപത്താത്ം പത്മപത്രംടതാമരയിലം അംഭസാ ഇവടംജലത്താല് എന്ന 

പോലെ, ന ലിപയ ്യതേടസ്റ്ിക്കപ്പെടുന്നില്ല. 

1) നിപ്പികാരപരബ്രഹ്മംതന്നെ ഞാന് എന്ന സാക്ഷാരികാരം സിദ്ധിച്ച ബ്ൃഹ്മ്ഞാ 
നിയെ കമ്മം ബന്ധിക്കയില്ലെന്നു വന്നുകൊള്ളട്ടെ. ആ അറിവില്ലാത്ത മുമുക്ഷു പ്രവൃത്തിമാ 

ശ്ൂത്തില് ഏപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട്' പുണ്യപാപകമ്മബന്ധം അവനെ ബാധിക്കുമല്ലെൊ. അതി 
നുള്ള പ്രതിവിധിയെന്താകുന്നുവെന്ന ശമ്മക്കു സമാധാനം ഭഗവാന് പഠറയുന്നു:---ആത്മസ്വ 
രപം അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെത്ിലും മോക്ഷേച്ഛുയു്മ ഏതൊരുവന് യാതൊരു ഫലവും കാംക്ഷി 
ക്കാതെ ചെയ്യുന്നതും ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതും അനുഭവിക്കുന്നതും അനുഭവിപ്പിക്കുന്നതും എല്ലാം 

സവ്വേശ്വരന്തന്നെയെന്നു* എല്ലാം എന്നില് സമച്ല്രിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നുവോ? ജലത്തില്ത്ത 
ന്നെ കിടക്കുന്ന താമരയിലയില് ജലം പററാതിരിക്കുന്നതുപോലെ എന്െറ ആ ഭകതയെ 
പുണ്യപാപരൂപകമ്മങ്ങളൊന്നും സ്ത്ൃശിക്കയില്പ. 

11. കായേനമനസാബുഭ്ധ്യാ കേവലൈരിസ്റിയൈരപി 

യോഗിനഃകമ്മകവ്വന്തി സംഗംതൃക്ത്വാത്മശുഭ്ധയേ. 
യോഗിമ്പടകമ്മയോഗികാം, സംഗംത്ൃക്ത്വാടഫലകാംക്ഷകൂടാതെ, കായേനംശരിരംകൊ 
ണ്ടും. മനസാടമനസ്സുകൊണ്ടും,, ബുദ്ധ്യാടബുദ്ധികൊണ്ടും, കേവലൈഃടരാഗാദിദോഷങ്ങളി 
ല്ലാതിരിക്കുന്ന, ഇസിയൈഃ അപിടജുന്സിയങ്ങഠംകൊണ്ടും, ആത്മശുധയേടചിത്തശുദ്ധിക്കാ 
യ്കകകൊണ്ടു, കമ്മകുവ്വന്തിടകമ്മംചെയ്യുന്നു. 

ഫലകാംക്ഷയില്ലാതെ കമ്മംലെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഫലമെന്താകുന്നുമ കമ്മമാണെ 

ന്നുവരുമ്പോഠം അതിന്നൊരു ഫലവും ഉണ്ടായിരിക്കയില്ലെയോ? ഇല്ലെന്നുവരികില്പിന്നെ 

എന്തി നായിട്ടു മുമുക്ഷയക്കഠം കമ്മംചെയ്യേണം? എന്ന സംശയം തീക്കുന്നു:-_കമ്മയോഗം 
കൊണ്ടുള്ള ഫലം സംസാരഴടുഃഖത്തെ മൂലത്തോടുകൂടെ നശിപ്പിക്കുന്ന ജ്ഞാനസ്ൃയ്യന് പ്രകാ 

ശിക്കുവാന് മതിയായ ശുദ്ധിയെ ചിത്താകാശത്തില് ഉണ്ടാക്കിത്തിക്കുന്നതാകുന്നുവെന്നു ധര 
കൊഠംക. അതുകൊണ്ട്" മോക്ഷേച്ചുയുള്ളവര് ചിത്തശുദ്ധി ലഭിപ്പാന് ശരീരം, മനുസ്സ്ം 

ബുദ്ധി രാഗദ്വേഷാടിദോഷങ്ങളോടുകൂടാതിരിക്കുന്ന ഇന്ധിയങ്ങാം എന്നിവകൊണ്ട്” ഫല 
കാംക്ഷകൂടാതെ സവ്വേശ്വരാരാധനാരൂപമായ കമ്മത്തെചെയ്യുന്നു. തുച്ഛുവും ക്ഷണികവൃയമായ 

ഫലത്തെ സങ്കല്ലിക്കാതെ സവ്വേശ്വരനെ ആരാധിക്കുകയെന്ന സ്വധമ്മാനുഷ്ലാനുത്താല് ചി 
ത്തശുദ്ധിയാകുന്ന മഹാഫലം സിദ്ധിക്കും എന്നു സാരം. 

19, യുക്തഃ കമ്മഫലംതൃക്ത്വാ ശാന്തിമാപ്ലോതി നൈഷ്ഠികിം 

അയുക്തഃ കാമകാരേണ ഫലേസക്തോ നിബഭ്ധ്യതേ. 

യുക്തഃടയോഗി, കമ്മഫലംത്ൃകത്വാടകമ്മഫലത്തെളപേക്ഷിച്ചിട്ടു്, നൈഷ്ണികീംടവിഷ്ണയില് 
നിന്നുണ്ടാകുന്നതായ, ശാന്തിംടശാന്തിയെ, ആഫ്ലോതിടപ്രാപിക്കുന്നു, കാമകാരേണചകാമ 
പ്രേരിതനായിട്ട് , ഫലേസക്തഃടഫലത്തില് ആഗ്രഹമുള്ള, അയുക്തഃ-യോഗഹിന൯, നിബ 
ദ്യൃതേടബന്ധിക്കപ്പെടന്നു. 
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ശ്രദ്ധാഭക്തിസഹിതം സവ്വേശ്വരപ്രീതിക്കായി ഫലകാംക്ഷകൂടാതെ കമ്മം ചെയ്യു 
ന്നവന്നും അങ്ങിനെയല്ലാത്തവന്നും സിദ്ധിക്കുന്ന ഫലഭേദത്തെ സ്തുഷ്ടമാക്കുന്നു:-നന്മതിന്മ 
കളെ വേര്തിരിച്ചറിവാന് സമത്ഥനായ ഏതൊരു വിവേകി കമ്മഫലത്തില് ആശവെക്കാ 
തെ ലാഭാലാഭങ്ങളില് സമഭാവത്തോടുകൂടെ ഇശ്വരനെ സ്വകമ്മത്താത് പൂജിക്കുന്നു വോ, 

അവന് ആ നിഷ്ണയില്നിന്നുണ്ടായ ചിത്തശുദ്ധിനിമിത്തം ജ്ഞാനിയായിട്ടു' പരമശാന്തിരൂ 
പമായ മോക്ഷത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു_അയുക്തന്_ഈ യോഗനിഷ്ണയില്ലാത്തവന് കാമാധിനനാ 

യിട്ടു' ഫലാശയോടുകൂടെ ചെയ്യുന്ന കമ്മങ്ങഠംനിമിത്തം വീണ്ടും ജന്മമരണാടികഠക്കു പാത 
മായിഭവിക്കുന്നു. 

18. സവ്വകമ്മാണിമനസാ സന്ൃൃയസ്യാസ്നേ സുഖംവശീ 
നുവദ്വാരേ പുരേദേഹേ നൈവകുവന് ന കാരയന്. 

വശീടസപവ്വേസ്ിയങ്ങളേയും അടക്കിയ യതി, സവ്യകമ്മാണിട:സകല കമ്മങ്ങളെയും മന 

സാടമനുസ്സകൊണ്ടു”, സന്യസ്യ-സന്യസിച്ചിട്ടു', നവദ്വാരേടഭമ്പതു ദ്വാരങ്ങളുള്ള, പുരേ 
ദേഹേടരാജധാനിയാകുന്ന ദേഹത്തില് നഏവകവ്വന്ടചെയ്യുന്നവനല്ലാതെയും, നഏവകാ 
രയന്ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നവനല്പാതെയും ആസ്ധേവസിക്കുന്നു. 

കാമത്തോടുകൂടാത്ത കമ്മംകൊണ്ടുതന്നെ മുക്തിലഭിക്കുമെങ്കില് സന്പ്യാസംതന്നെ ആ 

വശ്യമിപ്പല്ലൊ എന്നാണെങ്കില് നിഷ്ണാമകമ്മാനുഷ്ലാനത്താല് ചിത്തശുദ്ധിയും തന്നിമിത്തം 
പരമാത്മസാക്ഷാല്കാരവും സിദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ബ്ൃഹ്മവിത്തിന്നു കമ്മത്തിന്നു കാരണമില്ലാ 

ത്തതിനാല് സവ്ൃകമ്മസന്യാസത്തില്ത്തന്നെ അധികാരം എന്നു കാണിക്കുന്നു 

സപ്വയേവ്സിയങ്ങളെയും കീഴടക്കിയിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മജ്ഞാനി സവ്വകമ്മങ്ങള്ളെയും അ 

ധിഷ്ഠാനജ്ഞാനത്താല് മിത്ഥ്യാത്വേന മനസ്സുകൊണ്ടു” കണ്ടുകഴിഞ്ഞിരിക്കയാല് കത്താവും 
കാരയിതാവുമല്ലാതിരിക്കുന്ന ആത്മാവായിട്ടുതന്നെ ഒമ്പതു ദ്വാരങ്ങളോടും മനസ്സി ബുദ്ധി 
യെന്നിത്യാദി പരിവാരങ്ങളോടുംകൂടിയ ദേഹമാകുന്ന രാജധാനിയില് മഹാചക്രവര്്തിയെ 
ന്നപോലെ സുഖമായിരിക്കുന്നു. സ്വസുഖാനുഭൂതിയില് നിമഗ്നനും നിശ്ചലനും സമ്പ 

നുമായിട്ടിരിക്കുമ്പോഠം യാതൊരു കമ്മവും ചെയ്യുകയൊ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയോ ഇല്ല. എ 
ന്നാല് ദേഹസ്ഥിതിഹേതുകങ്ങളായ കമ്മങ്ങഠംകാണപ്പെടുന്നുണ്ടല്ലൊ എന്നാണെങ്കില് ആത്മ 
സാന്നിദ്ധ്യം നിമിത്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങഠം വ്യാപരിക്കുന്നതല്ലാതെ ആത്മാവിന്നതില് ചേച്ചുയില്ല. 
സൂയ്യപ്രകാശത്തില് പ്രാണിവഗ്ലും പ്രവൃത്തിക്കുമ്പോഠം സ്ദ്യന്നതില് പജ്ില്പാത്തതുപോലെ 
യും കാന്തത്തിന്െറ സാന്നിദധ്യംനിമീത്തം ചലിക്കുന്ന ഇരിമ്പിന്െറ ചലനത്തില് കാത്തത്തി 
ന്നു കത്തൃതവമോ കാരയിതൃത്വമോ ഇല്പാത്തതുപോലെയുമെന്നു ധരിച്ചകൊള്ളണം. “*“നവ 

ഒ്വാരേ പുരേദേഹീ"" എന്നും പാഠമുണ്ട്. വശീ ദേഹീടഇസ്പിയങ്ങളെ ജയിച്ചിരിക്കുന്ന ആ 

ത്മാവ്്' എന്നത്ഥമായാലും സാരം ടേടിക്കുന്നില്ല. 

14. ന കത്തൃത്വം ന കമ്മാണി ലോകസ്യ സ്തജതിപ്രഭഃ 

ന കമ്മഫലസംയോഗം സ്വഭാവസ്ത പ്രവത്തതേ. 

പ്രഭഃടആത്മാവു, ലോകസ്യടപ്രാണിവശഗ്ശുത്തിന്നു, കത്തൃത്വംടകത്തൃഭാവത്തേയും, കമ്മാണിട 
കമ്മ്ങളെയും, കമ്മഫലസംയോഗംടകമ്മഫലത്തോട ചേച്ചയേയും, ന സ്തജതിടകല്ലിക്കുന്നി 

ല്ലം സ്വഭാവഃതുംപ്രകൃതിയാകട്ടെ, പ്രവത്തതേംപ്രവത്തിക്കുന്നു. 

അവയവരഹിതനായ ആത്മാവിന്നു കത്തൃത്വമില്ലെങ്കിലും അയസ്സിനെ ചലിപ്പി 
ക്കുന്ന കാന്തത്തിന്നു ചാലകത്വം ഉള്ളതുപോലെ ആത്മാവിന്നും കാരയിതൃത്വം ഇല്ലാതെവരു 

ന്നതെങ്ങിനെ എന്നാണ് ശങ്കയെങ്കില് പ്രാണികാംക്ക് ആത്മസാന്തിഭ്ധ്യം എപ്പോഴും ഉള്ള 
തുകൊണ്ടു' എപ്പോഴും കമ്മമുണ്ടായിരിക്കേണമെല്ലൊ. അങ്ങിനെ കാണപ്പെടാത്തതിനാല് 
കാരയിത്ൃത്വവും ഇല്ലെന്നുറപ്പിക്കുന്നു:-_എപ്പോഴും എല്ലാററിലും പ്രകാശിപ്പുകൊണ്ടിരിക്കു 
ന്നതിനാല് പ്രഭുവായ ആത്മാവു, ഒരുവനോടു നീയിതു ചെയ്യുക എന്നോ, നീയിതിനെ_ ഈ 

ഇഷ്ടവസ്തുവിനെ_സമ്പാടിക്കുകയെന്നോ, അതാതു കമ്മഫലങ്ങളെ അനുഭവിപ്പിക്കുകയെ 

ന്നൊ ഒന്നുംതന്നെ ചെയ്യുന്നില്ല. പിന്നെ ഇതെല്ലാം ആര് ചെയ്യുന്നുവെന്നാണെങ്കില് വാസ 

നാമയിയായ പ്രകൃതി_സ്വഭാവം_ ഇതെല്ലാം പ്രവ്ൃത്തിക്കുന്നു. പ്രാണികഠം സ്വസ്വഭാവത്താല് 
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ചെയ്യുന്ന വിവഖിശചേഷ്ടകളുടെയും സാക്ഷിയായിട്ടാത്മാവു നിപ്പികാരനായി വിളമ്ങുന്നുവെ 
ന്നുമാത്രം. 

15. നാദത്തേ കസ്യചില്പാപം ന ചൈവ സകൃതംവിളഃ 

അജ്ഞാനേനാവൃതംജ്ഞാനം തേനമുഹ്ൃന്തിജന്തവ. 

വിഭൂഭടവ്യാപകന്, കസ്യചിത് ടആരുടേയും, പാപംടപാപത്തേയും, സുകൃതംചടസുകൃത 
ത്തെയും, ൯ ആദത്തെംസ്വികരിക്കുന്നില്ല, ജ്ഞാനം ആത്മസ്വരുപബോധം അജ്ഞാനേ 
നടഅജ്ഞാനത്താല്, ആവ്ൃതം-മൂടപ്പെടിരിക്കുന്നു, തേന അതുകൊണ്ടു, ജന്തവഃടപ്രാണി 
കഠം, മുഹ്ൃന്തിടമോഹിക്കുന്നു. 

ഇരശ്വരനായ പരമാത്മാവു എല്ലാം ചെയ്യുന്നവനും ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നവനും ഭക്ത 

രക്ഷകനും അഭക്തശിക്ഷകനും പാപഹരനും ആകന്നുവെന്നിങ്ങിനെ ശ്രൃതിസ്ൃതിപുരാണങ്ങ 

ളില് കാണുന്നവയ്യകല്ാം എന്തു ഗതി. :*“ഹരിര്ഹരതി പാപാനി ഭഷ്ടുചിത്തൈരപിസ്തുത 
പാപിയായിരുന്നാലും അവന് സ്തരിക്കുന്നുവെത്തില് ഹരി അവന്െറ പാപത്തെ തീക്കം എ 
ന്നിങ്ങിനെയെത്രയൊ പ്രമാണങ്ങളിരിക്കെ പരമാത്മാവൊന്നും ചെയ്കയോ ചെയ്യിപ്പിക്ക 
യോ ഇല്ല എന്നു പറയുന്നതു പ്രമാണവിരുദ്ധമല്പയോ എന്ന ശമ്മക്കു സമാധാനം:__ സോ 
പാധികനായ ഇശ്വരന്റെറ പ്രവൃത്തികളെ വിരുപാധികമായ അധിഷ്ണാനചൈതന്യത്തില് 
ആരോപിച്ചിട്ടാണിങ്ങിനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുതര്'. എന്തിനായിഴ്ടിങ്ങിനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു 
വെന്നാത് അനാദ്യവിദ്യാബന്ധം നിമിത്തം ആത്മസ്വരൂപത്തെ അറിയാതെ ജന്മമരണാദി 
ഭഖങ്ങളെ അനുഭവിക്കുന്ന ജീവികം ഇരശ്വരോപാസനപെയ്ത ശുദ്ധചിത്തന്മാരാകാന്വേ 
ണ്ടിട്ടുമാതൂം. ഉപാധികൃതമായ ആ കര്മ്മങ്ങളൊന്നും ആത്മാവില് ഇല്ലെന്നും ആത്മാവു" 
വിസ്സ്രംഗനും, നിഷ് ക്രിയനും, സിരവയവനും സവസമനുമാണെന്നും കാണിക്കുന്നു:_എങ്ങും 
എല്പാററിലും ്യാപിച്ചും സപ്വത്തേയും പ്രകാശിപ്പിച്ചും സവ്വലോകാഭാവത്തില് സ്വയമേവ 
പ്രകാശിച്ചുംകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആത്മാവു” ഏതെങ്കിലും ഒരുവനെറ പാപത്തെ തീക്ടക 

യോ മറെറാരു പുണ്യവാന് ചെയ്യുന്ന പൂജാടികളെ സ്വികരിക്കുകയൊ ചെയ്യുന്നില്ല. സ്വ 
ത്ര സമം വ്യാപിച്ചുംകൊണ്ടു അസംഗചില്സ്വരൂപനായി വിളങ്ങുന്നതാണ്' ആത്മസ്വ 

രൂപം. ഈ ബോധം ദേഹേന്ിയാദി മിത്ഥ്യാപദാത്ഥങ്ങളില് ഉള്ള അഭിനിവേശമാകുന്ന 

അജ്ഞാനത്താത് മറഷ്ക്കുപ്പെട്ടതുകൊണ്ടു പ്രാണിവണഗ്ഗും മോഹിയ്യുന്നു:__ ജവിപ്പവന്, മരിക്കു 
ന്നവ൯, സുഖീ, ൭%ഖി, പാപീ, പുണ്യവാന് എന്നിങ്ങിനെ ബഹുവിധത്തില് പരിഭമിക്കുന്നു. 

ഉപാധിയുടെ ഏതൊരു പ്രവൃത്തിയും ഉപഹിതചൈതമ്യത്തില് ആരോപിക്കുന്നു എന്നതാ 

ണ് ഭൂമസ്വരൂപം. ജീവഗതമായ അധ്ഞാനം ഇദശ്വരോപാസനകൊണ്ടു നശിക്കും. അ 
പ്പ്യോഠം സംസാരബന്ധത്തില്നിന്നു ജീവന്നു മോചനം ലഭിക്കും എന്നു കാണിക്കുന്ന മുന്പ 
റഞ്ഞ എല്ലാ പ്രമാണങ്ങളും ലോകാനുഗ്രഹത്തിന്നുപകരിക്കുന്നുവെന്നു മാത്രമല്ലാതെ ഈശ്വ 

രനില്.__നിരുപാധികചൈതന്ുത്തില്__അതൊന്നും സംബന്ധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് 
സിദ്ധാന്തം. 

16. ജ്ഞാനേനതുതദജ്ഞാനം യേഷാം നാശിതരുമാത്മനഃ 

തേഷാം ആദിത്യവല് ജ്ഞാനം പ്രകാശയതി തല്പരം. 

യേഷാംടയാതൊരുത്തരുടെ, ആത്മനഃ-ആത്മാവിനന്െറ, തത്” അജ്ഞാനംട-ആ അറിവില്ലാ 
യ്യ, ജ്ഞാനേനതുംജ്ഞാനത്താല്തന്നെ, നാശിതംടനുശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുവോ., തേഷാംജ്ഞാ 
നം-അവരുടെ അറിവ്", ആടിത്യവത് ടസ്ൂയ്യനെന്നപോലെം തല്പരംടആ പരബ്ദഷ്മത്തെം 
പ്രകാശയതിടപ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. 

എന്നാല് അജ്ഞാനം എല്പാവരുമടയും ജ്ഞാനത്തെ മറയ്യടുന്നുവെങ്കില് രോക്ഷം. 

ആത്മസാക്ഷാല്കാരം_മുമുക്ഷുക്കഠംക്ക്' എങ്ങിനെ സിദ്ധിക്കും എന്ന ആകാംക്ഷക്കു സമാ 
ധാനം പറയുന്നു: ജ്ഞാനത്തിന്നു മാതമേ അജ്ഞാനത്തെ നശിപ്പിക്കുവാന് കഴികയുള്ളൂ. 

ജ്ഞാനവും അജ്ഞാനവും ബുദ്ധിധര്മ്മങ്ങളാണ് . ആത്മാവിനേറതല്ല. ആത്മാവു' ഇഞ്ഞ 

നസ്വരൂപമായ ബ്രഹ്മംതന്നെയാകുന്നു. ആവരണവും ആവരണനിപ്പത്തിയും ബുദ്ധിക്കാ 

അണ്ടാവുന്നത്'. ഘടാടിപടാത്ഥങ്ങളെ കാണ്മാന് കഴിയാതെ വരുന്നത്” കണ്ണിന്നുള്ള പ 
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ട്രലംപപാശാറ്_നിമിത്തമാണ്?. അതു ഒരഷധോപയോഗംകൊണ്ടു കണ്ണ്ണില്നിന്നു നീങ്ങി 
യാതി പദാത്ഥദശനം സാധിക്കും. അജ്ഞാനം ആത്മാവിന്നാണുള്ളതെര്ിത ഞാന് എന്നു 

ള ബോധത്തിന്നവകാശമില്ല. ആ ബോധം എല്ലാവക്കും എല്ലായ്ക്യോഴം ഉള്ളതിനാല് 

ആത്മാവിന്നല്ല അജ്ഞാനം ബുദ്ധിക്കാണ്'. അതു നിമിത്തമാണ്” സംസാരബന്ധം സംഭ 
വിക്കുന്നത്. ഡിഷ്്രാമകര്മ്മം ഇശ്വരോപാസന എന്നിവയാല് ഏതൊരുത്തരുടെ ബുദ്ധി 
ഗതമായ അജ്ഞാനം ജ്ഞാനത്താല് ശുദ്ധമായ ബുഭ്ധിയില് പ്രതിഫലിക്കുന്ന പൃത്തി ജ്ഞാ 
ത്താല് നശിപ്പ്രിക്കപ്പെടുന്നുവോ ആ ജ്ഞാനം പര ബ്ദഹ്മമായിതന്നെ ഇരിക്കുന്ന കൂടസ്ഥ 
ചൈതന്യത്തെ സൂയ്യുപ്രകാശം അന്ധകാരത്തെ നശിപ്പിച്ചു പദാത്ഥങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിക്കു 
ന്നതുപോലെ പ്രകാശിച്ല്രിക്കും. ജ്ഞാനുപ്രകാശത്താത് ബുഹ്മംതന്നെ ഞാനെന്ന അനുഭ 
വം മുമുക്ഷ്യവിന്നുണ്ടാകും. അതിനാല് ബുദ്ധിശുദ്ധിക്കായിട്ട നിഷ്ണ്രാമകര്മ്മോപാസനകഠം 
ആവശ്യം എന്നു സാരം, 

1 തത്ബുദ്ധയസ്തദാത്മാനസ്തന്നിഷ്ണാ സ്ൂല്തപരായണാഃ 

ഗച്ഛുന്ത്യപ്നരാവൃത്തിം ജഞാനനിദ്ധൃതകലൂഷാഃ 

തത്ബുദ്ധയഃടഅതില് ബുദ്ധിയോടുകൂടിയവര്, തദാത്മാനഃടഅതാകുന്ന ആത്മാവോടുകൂടി 

യവര്, തന്നിഷ്ണാദട അതില് സ്ഥിരനിഷ്ണയുള്ളവര്, തത്പരായണാഃടേഅതില്തന്നെ രമിക്കു 
ന്നവര, ജ്ഞാനനിര്ധൂതകല്ൂഷാഃടന്ഞാനത്താല് നിദ്രരേഷം നശിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഭേദഭാവനാരൂ 
പമായ പാപത്തോടുകൂടിയവരായിട്ടു, അപുനരാപ്പത്തിംടപുനരാപൃത്തിയില്ലായ്യുയെ, ഗച്ഛ 

ന്തിടപ്രാപിക്കുന്നു. 

വിദേഹകൈവല്യത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് മുന്പറഞ്ഞ രീതിയില് ബുദ്ധിയില് 

പ്രകാശിച്ച ആ ജ്ഞാനത്തെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതാവശ്യം. ബഹിഭാഗത്തിലേക്കു ബുദ്ധിപ്യ 
ത്തിയെ പ്രസരിപ്പിക്കാതെയിരി്റ 0൯ സഹായിക്കുന്നു അന്തരംഗസാധനങ്ങളെ പറയുന്നു; 
കൂടസ്വഥനും ബൃഹ്മവും ഒന്നാണെന്നുണ്ടായ അനുഭവത്തില്നിന്നു ബുദ്ധിയെ ചലിപ്പിക്കാതെ 
അതില്തന്നെ നിത്തണം. അതില്നിന്നുന്യമാണാത്മാവെന്നു വിചാരിക്കരുത്". അങ്ങിനെ 
വിചാരിപ്ചുപോയാല് ആത്മാവും ബൃഷ്മവും ഭിന്നം ഫ്ന്നുവരും. അപ്പ്യോഠം രണ്ടായി. ര 
ണ്ടു എന്നു വന്നാല് ഭയം നിശ്ചയം. അതിനാല് ദേഹാദിഭാവങ്ങളിലേക്കു തിരിഞ്ഞനോ 

ക്കാതെ ആത്മാവായിത്തന്നെ ഇരിക്കണം. ആഹാരാദിസമയത്തിത്കൂടി ബുദ്ധിക്കു ചല 

നം ഉണ്ടാക്കാതെ യഥാത്ഥാത്മാവില്തന്നെ സ്ഥിരപ്രതിഷ്ണയുണ്ടാക്കണം. ആ ആനന്ദത്തില് 
തന്നെ രമിക്കയും വേണം. ചങ്ങിനെ നാലുവിധത്തില് അതിശ്രദ്ധാപൂര്വ്വം ബുദ്ധിയെ 
സ്ഥിരപ്പെടത്തുമ്പോഠം ബ്രഹ്മാകാരയായ ആ വൃത്തി ബൃഹ്മത്തില്തന്നെ അടങ്ങും. . അങ്ങി 
നെ ഈ ഭൌതികം പതിച്ചാല്പിന്നെ പുനര്ജന്മത്തിന്നവകാശമില്പ. അവര് വിദേഹകൈ 

വല്യം പ്രാപിക്കും. ജ്ഞാനത്താല് മിത്ഥ്യാഭതങ്ങളായ നാമരൂപങ്ങളുടെ ദശനമാകുന്ന പാ 

സി പി പുനര്ജന്മകാരണം ഇല്ലാതായതി നാല് വിദേഹകൈവല്യം 
ര്ധ ലം 

18. വിദ്യാവിനയസമ്പന്നേ ബ്രാഹ്മണേ ഗവിഹസ്തിനി 

ശുനിചൈവശ്വപാകേച പണ്ഡിതാഃ സമദശിനഃ. 

വിദ്യാവിനയസമ്പന്നേടവിദ്യാ വിനയം എന്ന ഗുണങ്ങളോടുകൂടിയ, ബ്യാഹ്മണേംബ്ബാഹ്മ 
ണനിലും, ശ്വപാകേടചണ്ഡാളനിലും. ഗവിടപശുവിലും, ശുനിടശ്വാവിലും, ഹഡ്ലിനിടശജ 
ത്അിലും, സമദശിനഃടസമമായിരിക്കുന്നതിനെ കാണുന്നവര്, പണ്ഡിതാഃടപണ്ഡിതുന്മാരാ 
കുന്നു. 

**തതിബുദ്ധയസ്തദാത്മാനഃ"" എന്ന മന്ത്രത്താല് യതികളുടെ യാതൊരു കത്തവ്യ 
ത്തെ സചിപ്പിച്ചുവോ അതിനെ സ്തറഷ്ടമായി കാണിക്കുന്നു: സവവേദശാസ്ത്രാദ്ധ്യയനം അ 
തിന്െറ അത്ഥജ്ഞാനം ഉപശാന്തി പ്രതിഗഹവൈമുഖ്യം സത്യം ശെരച്ം എന്ന ഉതകൃഷ്യ 
ഗുണങ്ങളുള്ള ബ്രാഹ്മണനിലും ആ വക ഗുണങ്ങളില്ലാത്ത അതിനികൃഷ്ടനായ ചണ്ഡാളനി 
ലും ക്ഷീരാടികളെ നല്കുന്ന പൂജ്യയായ പശുവിലും രാജപൃജ്യമായ ഭദ്ൃഗജത്തിലും ഒരുപോ 
ലെ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ആത്മാവിനെ കാണുന്ന സ്വഭാവമുള്ളവർ പണ്ഡിതന്മാരാകുന്നു. 



30 ി അഞ്ചറം അഭ്ധ്യായം 

മിത്ഥ്യാഭൂതങ്ങളായ ദേഹാദിഭാവങ്ങളെ നോക്കാതെ മായാമയങ്ങളെന്നു കണ്ടു്” അന്തയ്യാമി 

യായ ആത്മാവിനെത്തന്നെ കാണുന്നവരാണ് ആത്മജ്ഞാനികഠം. പണ്ഡിതന്മാരുടെ ധര് 
മ്മം ഇതാണെന്നു സാരം. ഉപാധി നിമിത്തം ലോകത്തില് കാണപ്പെടുന്ന ഉച്ചനീചഭാവ 

ങ്ങളെ കാണുന്നവര് ആത്മസ്വരൂപം അറിഞ്ഞവരല്ലെന്നു സിദ്ധാന്തം---പാണ്ഡിത്യാദികഠം 

ബുദ്ധിധര്മ്മങ്ങളാണ്' ആത്മധര്മ്മങ്ങളല്പ. ഉപാധിധര്മ്മങ്ങളെ ഉപഹിരുധര്മ്മങ്ങളളെന്നു ധ 
രിക്കുന്നതാണ്' മോഹസ്വരൂപം എന്നു സാരം. 

10. ഇഹൈവഖതതൈര്ജിതദഃ സഗ്ലോയേഷാം സാമ്മേസ്ഥിതംമനഃ 

നിര്ദ്ദോഷം ഹിസമംബ്രഹ്മ തസ്മാല് ബ്രഹ്മണീതേ സ്ഥിതാഃ. 
യേഷാംമനഃ-ഏതൊരുത്തുരുടെ മനസ്സ്, സാമ്യേസ്ഥിതംടസമത്തില് ഇരിക്കുന്നുവോ. 
തൈ അവരാല്, ഇഹഏവടഇപ്പോഠംതന്നെ സഗ്ലൂഃടജന്മം ജിതമകജയിക്കപ്പെട്ടു, ഹിടയാ 
തൊന്നു ഹേതുവായിട്ടു, ബൃദ്മനിദ്ദോഷംടബ്ബഹ്മം ദോഷമില്ലാത്തതും സമംടസമരസവുമാ 

കുന്നുവോ, തസ്താല് അതുകൊണ്ടു, തേടഅവര് ബ്രഹ്മണിടബ്രഹ്മത്തില്, സ്ഥിതാടഇരിക്കു 
ന്നവരാകുന്നു. 

സവ്വതൂസമദശനം സിദ്ധിച്ച യതികഠംക്കുമാതൃരമേ വിദേഹമുക്തിയുള്ളവെന്നു കാ 
ണ്ടിപ്പാന് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഠം അവരുടെ സ്ഥിതി എങ്ങിനെ ഇരിക്കുന്നുവെന്നു വിശദമാ 
ക്കുന്നു: ഉല്കൃഷ്ണം നികൃഷ്ടം എന്ന ഭേടബുദ്ധിയില്ലാതെ എപ്പോഴും സവത്ര സമമായി വ്യാ 
പിച്ചിരിക്കുന്ന ബഹ്മത്തില് ഏതൊരുത്തരുടെ മനസ്സ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നവോ അവര് ജീവി 
ച്ചിരിക്കുന്ന ഈ അവസ്ഥയില് ഭാവിയില് ജന്മമുണ്ടാക്കാന്ചാരണമായ മിത്ഥ്യാബോധത്തെ 
ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നാനാത്വഭാവനക്ക്' കാരണമായ അവിദ്യയാണല്ലൊ പുനര് 
ജന്മകാരണം. നിരന്തര ബൃഹ്മദശനം നിമിത്തം നാനാത്വബുഭ്ധി നുശിപ്പപോയി. ആന 
ന്ദസ്വരുപവും സവത്ര സമരസവുമായ ബ്രഹ്മത്തില്ത്തന്നെ നിരന്തരസ്ഥിതി നിമിത്തം ല 

വണം സമുദ്ദജലത്തിലെന്നപോലെ രസാത്മകമായ മനസ്സ് ബ്രഹ്മത്തില് ലയിക്കുമ്പോഠം 

വിദേഹകൈവല്യം സിദ്ധമാകുന്നു. ദേഹം നിലനില്ല്ുന്നേടത്തോളം ജീവനുക്തി സുഖവും 
ദേഹനാശാനന്തരം വിദേഹമുക്തിയും ഇപ്രകാരമുള്ളവക്കു മാത്രമേ ലഭിക്കയുള്ളവെന്നു ഉ 
പ്പിച്ചു. 

90. നപ്രഹൃഷ്യയേത്'പ്രിയം പ്രാപ്യനോട്പിജേത് പ്രാപയചാപ്രിയം 

സ്ഥിരബുദ്ധിരസം മുഡൊബ്രഹ്മവിത ബ്രഹ്മണിസ്ഥിതഃ. 

ബ്രഹ്മണിസ്ഥിതഃ- ബുഹ്മത്തില് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന, ബ്രഷ്മവിത് ടബ്ബഹ്മമ്ഞാനി, പ്രിയം 
പ്രാപ്യടപ്രിയത്തെ പ്രാപിച്ചിട്ടു, നപ്പഹൃഷ്യേത് -സന്തോഷിക്കരുത്', അപ്രിയംപ്രാപ്യടഅ 

പ്രിയത്തെ പ്രാപിചിട്ടു, ൩ ഉദവിജേത് ടവ്യസനിക്കുകയും അരുത്" അസംമൂഡ।ടസന്മൂഡ 
നല്പാത്തവനും സ്ഥിരബുദ്ധിഃ-അചഞ്ചലബുദ്ധിയുമായിരിക്കേണം. 

എങ്ങും സമമായി വിളങ്ങുന്ന ബ്രഹ്മമായി ഭവിപ്പാനാഗഹിക്കുന്ന യതി ഏതു 
വിധം മനസ്സിരുത്തേണമെന്നുപദേശിക്കുന്നു. സമരസമായ ബ്രഹ്മത്തില്തന്നെ മന്യ റപ്പി 
ഒക എന്ന സമാധിയില്നിന്നു ചലിക്കരുത്'. പ്രാരബ്ദുവശാല് ലഭിക്കുന്ന ഭിക്ഷാന്നം, വ 
സൂം, വാസസ്ഥാനം എന്നിവയുടെ സ്വരൂപനിര്യപണം ചെയ്തുയോ അതില് സുഖഭുഖാദി 
കഠം ുണ്ടാകയോ അരുത് __അങ്ങിനെ ഇരിപ്പാന് സാധിക്കുന്നതെങ്ങിനെയെന്നാല്: -- നാ 
മരുപോപാധികഠം അവയുടെ ഉപ്പസീചാവസ്ഥകഠം തജ്ജന്യ സുഖ £ഖങ്ങം എന്നിവ 

മൂഡബുദ്ധിധര്മ്മങ്ങളാണ്'. ആ പൃത്തികളെ അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മത്തില്നിന്നു തെററാ 
ത്തതായ ജ്ഞാനമയിയായ പ്ൃത്തിയില്നിന്നു ചലിക്കരുത്'. ബുദ്ധിപൃത്തിയെ ബൃഹ്മാനന്ദ 
രസമയിയാക്കേണം. അതാണ്” സമ്ൃഗ് ദശനം എന്നത്. 

81. ബാഘൃസ്തശേഷ്വ സക്താത്മാവിന്ദത്യാത്മനിയല്സഖം 

സബ്രഹ്മയോഗയുക്താത്മാസുഖമക്ഷയ്യമശ്*നുതേ. 

ബാഹൃസ്റശേഷും-പുറമെയുള്ളവയെന്നു കല്പിക്കപ്പെട്ട സ്പ്ൃശങ്ങളില്--ശബ്ദാദിവിഷയങ്ങ 

ളില്, അസക്താത്മാടപ്രപ്ൃത്തിക്കാത്ത മനസ്സ്യോടുകടടിയവന്, ആത്മനിം- ആത്മാവില്, യത് 
സുഖം-യാതൊരു സുഖത്തെ, വിന്മതിടപ്രാപിക്കുന്നുവോ, ബ്രഹ്മയോഗയുക്താത്മാടബുദ്മ 



ശ്രിമല്ഭഗവല്ഗീത ഴ ം 

യോഗത്തില് സമപ്ല്യിച്ച മനസ്സ്സോടുകൂടിയ, സ5അവന്, അക്ഷയ്യം സുഖംടക്ഷയിക്കാത്ത 
തായ സുഖത്തെ, അശ് നുതേ- അനുഭവിക്കുന്നു. 

വിഷയസുഖത്തെ പരിത, യജിക്കേണമെന്നല്ലെ മുമ്വേയപദേശിച്ചത്'. അപ്പ്യോം 
ബ്രഹ്മജ്ഞാനിക്കു പിന്നെ സുഖമെങ്ങിനെ സിദ്ധിക്കും. സുഖമില്പാത്തതായ ജീവിതം നി 
ഷ്'ഫലമല്ലെയോ എന്ന ശമ്മക്കു സമാധാനം:-- ആത്മാവില്നിന്നമ്യമായിട്ട അജ്ഞാനി 
കഠം പുറമെ കല്ലിക്കുന്ന ശബ്ദുസ്സശാദിവിഷയങ്ങളില്നിന്നു പിന്വലിച്ച മനുസ്സ്സോടകൂടിയ 

ബ്രഹ്മജ്ഞാനി ഗുഹയിലോ സമാധിയില്ത്തന്നെയോ ഇരിക്കുമ്പോഠം ആത്മാവില് യാതൊ 
രു സഹജസുഖത്തെ അനുഭവിക്കുന്നുവോ ആത്മാവ് സുഖസ്വരൂപമാകയാല് ആ തത്മാവാ 
യിട്ടുതന്നെ വിളൂങ്ങുന്നതിനെയെല്ലാം അതായിട്ടുതന്നെ കാണുന്നതില് മനസ്സിനെ സ്ഥിര 

പ്പെടത്തിയിരിക്കുന്ന ബ്ൃഹ്മവിത്ത്' സമാധിയില്നിന്നുണനിട്ടു ലോകത്തെ ദഗിക്കുമ്പോഴചം 
നാശമില്ലാത്തതായ ആ നിരതിശയസുഖത്തെ അനുഭവിക്കുന്നു. സുഖം വിഷയത്തിലല്ല. 

ആത്മാവിന്െറ സ്വരൂപംതന്നെ സുഖമാകുന്നു. അതില് ഉറപ്പിച്ച മനസ്സു സുഖരൂപമായി 
തന്നെ വികൂങ്ങും. വിഷയം പരിത, യജിച്ചാല് സുഖമില്ലെന്ന വിചാരം അജ്ഞാനമാകുന്നു. 

8, യേഹി സംസ്ലൃശജാഭോഗാദുഃഖയോനയ ഏവതേ 
ആല്യന്തവന്തഃ ക്െൌന്തേയനതേഷുരമതേബ്ുധഃ 

ഹിടയാതൊന്നുഹേതുവായിട്ടു, സംസ്റൃശജാഃടവിഷയേയ്രിയസംയോഗത്തില്നിന്നുണ്ടാകുന്നു, 
ഭോഗാഭടസുഖവിഷയങ്ങാം, യേ-ഏതെല്ലാമുണ്ടൊ, തേ-അവം ആദ്യന്തവന്തഃ--ആഴിയും അ 
ന്തവും ഉള്ളവയും, ൭2ഖയോനയ? ഏവംടുഃഖത്തിന്െറ ഉല്ലത്തിസ്ഥാനങ്ങഠംതന്നെ. കൌ 

ത്തേയംഹേ കുന്തിപുത്ര, ബുധഃടവിദ്വാന്, തേഷുഅവയില്, നരമതേകആനന്ദിക്കുന്നില്ല. 

ബ്രഹ്മജ്ഞാനിക്ക്' യഥാവസരം വിഷയസുഖവും ബ്രഹ്മാനന്ദവും അനുഭവിക്കുന്ന 

തിന്നു വിരോധമെന്താകുന്നു. എന്തിനായിട്ടു വിഷയസുഖങ്ങളെ പരിത്ൃജിക്കുന്നുവെന്ന ശ 

ക്കു സമാധാനം: ബ്രഹ്മാനന്ദമറിഞ്ഞനുഭവിക്കുന്ന ബുധന് വിഷയസുഖങ്ങളില് പ്രീതി 
വെക്കുകയില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാല് വിഷയങ്ങളോടു ഇന്ധിയങ്ങം ചേച്ചയുള്ളപ്പോഠം 
മാത്രമേ ആ സുഖമുണ്ടാകയുള്ളൂ. അതിന്നു മുമ്പിലും അതിന്െറ അവസാനത്തിലും വിഷയ 

സുഖങ്ങഠം ഉണ്ടാകയില്ല. അതിനാല് അവക്ക്" ആദിയും അവസാനവും ഉള്ളതുകൊണ്ടു" 
ക്ഷണികവും തുച്ഛുവും അഭാവത്തില് ഒടുഃഖജനകങ്ങളും ആകയാല് ബ്രഹ്മാനന്ദമമനുഭവിക്കുന്ന 

വന് വിഷയസുഖങ്ങളില് ആനന്മിക്കുന്നവനല്ല. ആഹാരാദ്യവസരങ്ങളില്കൂടെ ബ്രഹ്മാന 
ന്ദത്തിത്തന്നെ സ്ഥിരനാകയാല് വിഷയാദി രഅചിതന്നെ അവന്നില്പ. എന്ന്' ഹേ അജയ 
൯! നീ അറിഞ്ഞകൊഠാംക. 

98. ശക് നോതീഹൈവയഃ സോഡ്യം ഏതി. 

കാമക്രോധോത്ഭവംവേഗം സയുക്തഃ സസുഖിനരഃ 

കാമക്രോധോത്ഭവം-കാമത്തില്നിന്നും ക്രോധത്തില്നിന്നും ജനിക്കുന്ന, വേഗം-ബലത്തെ_ 
വികാരത്തെ, ശരീരവിമോക്ഷണാല്പ്രാക് ടശരീരനാശത്തിന്നുമുമ്പേ, സോഡ്യം-സഹിപ്പാ 
ന്൯൨അടക്കുവാന്, യഃശക് നോതിടയാതൊരുവന് സമത്ഥനാകുന്നുവോം, സഃ നരധ-ആ മനു 

ഷ്യന്, യുക്തഃ-യോഗമുള്ളവനും സുഖീടആനന്ദമുള്ളവനും ആയിവരും. 

ബ്രഹ്മജ്ഞാനിക്ക്' വിഷയത്തില് പ്രപൃത്തിയുണ്ടാകയില്ലെമകിലും അഭ്യാസിക്കതില് 
പ്രവൃത്തിയുണ്ടാകാതിരിക്കയില്ലെല്ലൊ. അപ്പോം ബ്രഹ്മാനന്ദാനുഭൂതി എങ്ങിനെയുണ്ടാകും 
എന്നാണെങ്കില് അഭ്യാസിയും വൈരാഗ്യബലത്താത അവയെ ജയിക്കുകതന്നെവേണം 
എന്നുപദേശിക്കുന്നു: -_ഇഷ്ടവസ്തവില് കാമവും അനിഷ്ടത്തില് ക്രോധവും നിമിത്തമുണ്ടാകു 

ന്ന വേഗത്തെ--അതിന്നനുസരണം പ്രവൃത്തി പ്യാനുള്ള വാസനയേ--ശരീരം നശിക്കുന്നതു 
വരെ അടക്കുവാന് യാതൊരുവന് സമത്ഥനാകുന്നുവോ അവന്നു മാത്രമേ ബ്രഹ്മധ്യാനത്തില് 
മനസ്സിനെ സ്ഥിരമാക്കുകയെന്ന യോഗവും അതില്നിന്നുണ്ടാകാവുന്ന ആനന്ദവും അനുഭവ 

പ്പഴകയുള്ള. അഭ്യാസബലത്താലും വൈരാഗ്യത്താലും കാമക്രോധവേഗത്തെ മുമുക്ഷയ ജ 
യിക്കുകതന്നെ വേണം. അതിന്നു സമത്ഥനല്പാത്തവന് ആ ജന്മത്തില് യോഗിയും ആനന്ദി 

യൂമാകയില്ലെന്നു സാരം. 



68 അഞ്ചാം അദ്ധ്യായം 

94. യോന്തഭസുഖേഠ്യത്തരാരാമസ്തഥാന്തര് ജ്യോതിരേവയഃ 

സയോഗീബ്രഹ്മനിവാണം ബ്രഹ്മഭതോ/ധി ഗച്ഛതി. 

യോഗീയഃടസമാധിനിഷ്യയില് പ്രപ്ൃത്തിക്കുന്നവന് യാതൊരുവനോ, സഃ-അവന്, അന്തര് 
ജ്യോതി ഏവം-ആത്മാവില് മന്യ വെക്കുന്നവനായിട്ടുതന്നെ, ഭവേത് ടഭവിക്കണം, അന്ത 
രാരാമഃടആത്മാവില്തന്നെ രമിക്കുന്നവനും, അന്തഃസുഖഃ-ആത്മാവില്്തന്നെ സുഖം അനു 

വിക്കുന്നവനും, ബ്രഹ്മഭതഃ- ബ്രഹ്മമായി ഭവിച്ചവനുമായിട്ടു', ബഹ്മനിപ്പാണംടവിദേഹ 
കൈവല്യസുഖത്തെ, അധിഗച്ഛുതിടപ്രാപിക്കുന്നു. 

വിവേകം വൈരാഗ്യം തീവ്വമോക്ഷേച്ഛുയെന്നിവയാല് എല്ലാം സന്യസിച്ച്' ശമാ 
ഭികളായ അന്തരംഗസാധനങ്ങളൊടുകൂടെ ശ്രവണമനനാദികളെ അഭ്യസിപ്പുണ്ടാകുന്നു 

ആത്മവിജ്ഞാനം ലഭിച്ചവന്നു മാതമേ വിദേഹകൈവല്യം സിദ്ധിക്കുകയുള്ു. മറെറാരു 
വന്നും അതു കിട്ടുകയില്ലെന്നു കാണിക്കുന്നു. 

ശ്രവണമനനാദികളാല് ലഭിച്ച ആത്മജ്ഞാനത്തിന്െറ പരിപാകത്തിന്നായ്തകൊണ്ടെ 
സമാധിന്ിഷ്യയില് സ്ഥിതിചെയുന്നവന് യാതൊരുവനോ, അവന് ആത്മാവിത്തന്നെ മന 
സ്്റിനെ ഉറപ്പ്ിക്കുന്നവനും ആത്മാവിത്തന്നെ രമിക്കുന്നവനും ആത്മാവീതതന്നെ ആനന്ദം 

അനുഭവിക്കുന്നവനുമായി വരുമ്പോഠം ദേഹാദിഭാവങ്ങളില്നിന്നു നിര്മ്മുകതനാകയാതല് ബ്ബ 

പ്മമായിത്തന്നെ ഇരിക്കുന്നവനാകുന്നു. അവന് ശരീരാവസാനത്തില് ബ്രഹ്മാനന്ദത്തില് 
ഏകിഭൂതനായ്ത്ുരും. അതുതന്നെ വിദേഹകൈവല്യപ്രാഫ്മി. ഈ നിലയില് എത്താത്തവന്നു 
പുനര്ജന്മം ഉണ്ടാകും എന്നു സാരം. വ 

96, ലഭന്തേബ്രഹ്മനിച്ാണമൂഷയഃ ക്ഷിണകല്പഷാഃ , 

ഛിന്നപദ്വൈധായതാത്മാനഃ സവ്ൃഭതഹിതേരതാഃ. ര 

യതാത്മാനുഃടമനസ്സിനെ അടക്കുന്നവരും, സവ്വഭതഹിതേടസവ്വഭതങ്ങാക്കും ഹിതനായ 
ആത്മാവില്, രതാടരമിക്കുന്നവരും, ക്ഷിണകല്യഷാദടക്ഷയിച്ചിരിക്കുന്ന വാസനാദോഷ 
ത്തോടുകൂടിയവരും ഛിന്നദ്വൈധാദ-സംശയമില്ലാത്തവരുമായം, ജൂഷയുടജുഷികാം, ബ്ബ 
ഹ്മനിവാണംടബ്രഹ്മാനന്ദത്തെ, ലഭന്തേടപ്രാപിക്കുന്നു. 

1 

പാപമററവരും സംശയമില്ലാത്തവരും സദാ മനസ്സിനെ അടക്കുന്നവരുമായവര് 
മാത്രമേ വിദേഹകൈവല്യത്തെ പ്രാപിക്കുകയുള്ളവെന്നുപ്പ]ിക്കുന്നു;-- മനസ്സിനെ വിഷയ 
ങ്ങളില്നിന്നു പിന്വലിച്ചും ആത്മാവു്” ഏകന്തന്നെയോ ജിവന് ഇരശ്വരന് എന്നിങ്ങി 

നെ ഭിന്നങ്ങളായ വസ്ത്രക്കാം വേറെയുണ്ടോ എസിങ്ങിനെ പലവിധത്തിലുള്ള സംശയങ്ങ 
ആൊന്നുംതന്നെ ഇല്ലാത്തവരും ബ്രഹ്മാദിസ്തംബപയ്യുന്തമുള്ള സവ്രം ഏതൊന്നില് വിരതിശ 

യപ്രേമത്തെ വെക്കുന്നുവോ ഏകനായ ആ ആത്മാവില്തന്നെ സവാ രമിക്കുന്നവരുമായ 
8ഷികഠം ദേഹാവസാനത്തില് കൈവല്യം പ്രാപിക്കുന്നു. 

എ 

9൫. കാമമ്രോധവിയുക്താനാം യതീനാംയത ചേതസാം 

നിവ [ ി അഭിതോ ബ്രഹ്മനിപ്പാണം വത്തതേ വിദിതാത്മനാം. ം 
ജി, 

കാമക്രോധവിയുക്താനാംടകാമക്രോധങ്ങളെ വെടിഞ്ഞും, യത ചേതസാംടമനുസ്സിനെ 
ക്കിയും, വിദിതാത്മനാംട ആത്മാവിനെ അറിഞ്ഞുമിരിക്കുന്ന, യതീന്ദാം-യതികഠക്ക്ം ത 
തടജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴചം ദേഹപാതാനന്തരവും, ബ്രഹ്മനില്വാണംടബ്ൃഹ്മാനന്ദം, വത്തതേട 
ഉണ്ടാകും. 1, 1 

കാമക്രോധാടികളെ വെടിഞ്ഞ്” സദാ ആത്മവിഷ്തന്മാരായിരിക്കുന്നവക്ക മാത്രമേ ം 

ജീവന്മുക്തിസുഖവും വിദേഹകൈവല്യവും സിദ്ധിക്കുകയുള്ളവെന്ന അഭിപ്രായത്തോടുകൂടെ 
ഉപദേശിക്കുന്നു. കാമം_ഇച്ഛാവിശേഷം ബാഹ്യവസ്തവില് താല്ലയയംനിമിത്തം മനസ്സിന്െറ 
ബഹിപ്വ്പ്യാപാരത്തിന്നു കാരണമായ പ്ൃത്തിവിശേഷം ആ കാമത്തിന്നു തടസ്ഥം നേരിടു ം 
സ്പോഠം മനസ്സിന്െറ ബഹിപ്രവ്ൃത്തിക്കു കാരണമായ ക്രോധമെന്ന പൃത്തിവിശേഷം. ഈ [ 
രണ്ടു വ്ൃത്തികളാണ് ശ്രവണം മനനം. സമാധി എന്നിവയെ വിരോധിക്കുന്ന പരമശത്ര, ു 
ക്കം. ഇതുള്ളവക്ക്” ജ്ഞാനവും സമാധിയും സിദ്ധിക്കയില്ല, അതിനാല് മോക്ഷവുമില്ല. ഈ ി 



ന്ന് 

ശ്രീമല്ഭഗവല്ഗീത ൫9 

രണ്ടു പൃത്തികളെ വെടിഞ്ഞം ആത്മാവില്തനനെ മനസ്സിനെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയും തദ്വാരാ 

ഇതുതന്നെ ഞാന് ദേഹാടിഭാവങ്ങളല്ല എന്ന അനുഭവം സിഭ്ധിച്ചുമിരിക്കുന്ന യതികഠംക്ക് 
ജീവന്മുക്തിസുഖവും ദേഹാവസാനത്തില് വിദേഹകൈവല, യവും സിദ്ധിക്കും. 

11. സ്തശ്രാന്കൃത്വാബഹിബ്വാഹ്യഠംശ്ചക്ഷുശ്ചൈവാന്തരേഭവോഃ 

പ്രാണാപാനൌ സമെമകൃത്വാനാസാദ്യന്തരചാരിണെ. 

ഉ8. യതേന്ദിയമനോബ്ുദ്ധിരമ്മുനിമ്മോക്ഷപരായണഭഃ 

വിഗതേച്ഛ്യാഭയക്രോധോയസ്സുദാ മുക്തഏവസഃ. 

ബാഹ്യാന്ബഹിഭാശത്തുമ്മ, സ്പൃശാ൯ടവിഷയങ്ങളെ, ബഹിഭകൃത്വാടപുറത്തുതന്നെ സ്ഥാ 
പിച്ചിട്ടും ഭവോ അന്തരേം-പുരികങ്ങളുടെ മഭ്ധ്ൃത്തില്, ചക്ഷുഃ കൃത്വാടനേത്രത്തേയും ഉറ 
പ്പിചു, നാസാഭ്യന്തരചാരിണൌംനാസികയുടെളള്ളില് സഞ്ചരിക്കുന്ന, പ്രാണാപാനെരം 
പ്രാണാപാനുവായുക്കളെ, സമെരകൃത്വാടസമങ്ങളുമാക്കീട്ട്', യതേന്ദ്രിയമനോബുദ്ധിഃടജവ്വി 
യങ്ങാം, മനസ്സ്, ബുഭ്ധി ഇവയെ അടക്കീട്ടും, വിഗതേച്ഛാഭയക്രോധഃടഇച്ഛും ഭയം, ക്രോധം 
ഇവയെ നിശ്ശേഷം പരിതൃജിച്ചിട്ടു, മോക്ഷപരായണ്ടമോക്ഷത്തില്മാതരം ആഗഹിക്കുന്ന 
വനായിട്ട്, യ% മുനിടയാതൊരുവന് മനനം ശീലിക്കുന്നുവോ, സഃ-അവന്, മുക്ത? ഏവം 
മുക്ത൯തന്നെ. 

സമ്ൃഗ് ജ്ഞാനവും തല്ഫലമായ മുക്തിയും സിദ്ധിപ്പാന് സമാധിതന്നെ പരമകാ 
രണം എന്നു മുമ്പേ സൂചിപ്പിച്ചു. ആ സമാധിയോഗത്തെത്തന്നെ സാധനസഹിതം ഉപദേ 
ശിപ്പാന് ഭവിക്കുന്ന ഭഗവാന് സൃത്രസ്ഥാനീയങ്ങളായ മൂന്നു മന്ത്രങ്ങളില് ആദ്യത്തെ രണ്ടു, 
മന്ൂങ്ങഠംകൊണ്ടു നിടിധു യാസുവിന്നത്യാവശ്യങ്ങളായ ആനന്തരംഗസാധങ്ങളെകാണിക്കുന്നു:_ 

പുറത്തുള്ളവയാണെന്നു ഭരാന്തിനിമിത്തം കല്ലിക്കപ്പെടുന്ന ശബ്ദാദിവിഷയങ്ങളെ പുറമേത 
തന്നെ സ്ഥാപിച്ചുകൊള്ളേണം. മനുസ്സുകൊണ്ടവയൊന്നിനെയും സ്തൂരിക്കരുത്; മനസ്സിനെ 

നാലുഭാഗത്തും ചലിക്കാതെനിത്തുവാന് നേതൃത്തെ പുരികമദ്ധ്യത്തില് സ്ഥിരപ്പെടുത്തേണം. 
നാസികയുടെ ഉള്ളില് സഞ്ചരിക്കുന്ന പ്രാണാപാനവായുക്കളെ ഹൃദയത്തില് അടക്കേണം. 

കുംഭകം എന്ന പ്രാണായാമം ശീലിക്കേണം. എന്നാല് മനുഃസ്ഥിരതയും പാപക്ഷയവും 

സംഭവിക്കും എന്നഭിപ്രായം. ജസ്രിയങ്ങഠം മനസ്സ് ബുദ്ധി ഇവയെ അവയുടെ വിഷയങ്ങ 
ളില് പ്രവൃത്തിക്കാനനുവടിക്കാതെ അടക്കേണം. ഇച്ഛാ ഭയം ക്രോധം ഇവ ലേശംപോലും 
ബുദ്ധിയില് ഉണ്ടാകാതിരിക്കേണം മറ൨ കായ്യുങ്ങളെയെല്ലാം വെടിഞ്ഞ്” മോക്ഷത്തില് 
മാത്രമായിരിക്കേണം തീവ്രമായ താല്ലയ്യും. ഇപ്രകാരം യാതൊരുവന് സവ്വദാ നിടിധ്യാസ 
നം അഭ്യസിക്കുന്നുവോ അവന് മുക്തനായിഭവിക്കും. ഇപ്രകാരം അഭ്യസിക്കാതെ എത്ത 
ന്നെ ശ്രവണംചെയ്യാലും മുക്തി സിദ്ധിക്കയില്ല. നിരന്തരധ്യാനംതന്നെ മോക്ഷൈകസാധ % 

മു നും എന്നു സിദ്ധാന്തം. 

ന; 998. ഭോകതാരം യജ്ഞതപസാം സവ്വലോകമഹേശ്വരം 

0) 
[॥ സുഹൃദം സപവ്യഭതാനാം ജഞാത്വാമാം ശാന്തിമൃച്തി. 
പ ്ിെ നം 

'യജ്ഞതപസാംടയജ്ഞങ്ങളുടെയും തപ്പസ്സിനെറയും ഫലത്തെ, ഭോക്താരം- അനുഭവിക്കുന്ന 
വനും സവ്വലോകമഹേശ്വരം-സവ്യലോകങ്ങളുടെ മഹാനായ ഇരശ്വരനും, സവ്യഭത്ാാനാംട 
സ്വ്യപ്രാണികളുടെ, സുഹൃദം-ഹൃദയാന്തഃസ്ഥിതസുഹൃത്തുമായിട്ട് മാം ജ്ഞാത്വാഎന്നെ 

_ അറിഞ്ഞിട്ട്, ശാന്തിം-ശാന്തിയെ; ജല്ലൃതിടപ്രാപിക്കുന്നു. 

€ ധ്യാനിക്കുന്നവന്നാവശ്യമായ അന്തരംഗസാധനങ്ങളെ പറഞ്ഞശേഷം ധ്യേയ 

_ ത്ത്വെധ്യാനിക്കേണ്ടതായ വസ്തരവിനെ_ഈ മന്ത്രത്താല് കാണിക്കുന്നു:-_ശ്രൌതസ്താത്തകമ്മ 
ങ്ങളുടെയും സത്ൃൃശാന്ത്യാദിഗുണങ്ങളുടെയും ഫലത്തെ അനുഭവിക്കുന്ന ജീവാത്മാവും സവ്വ 

ലോകങ്ങളെ അതാതുനിലയില് സൃഷ്ടിച്ചു രക്ഷിക്കുന്ന സവ്വേശ്വരനും ഉപ്പാധിയുക്തന്മാ 
രായ ആ രണ്ടുപേരും ഉപാധിയുടെ നാശത്തില് ഒന്നായ് ത്തന്നെ ഇരിക്കുന്നവരും ആ ഏകം 

ഞാനും ആ ഞാന്തന്നെ സവ്വാത്മാവായി വിളൂങ്ങുന്നവനെന്നും അറിഞ്ഞവന് വിദേഹകൈ, 

വല്യത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. 



90 ആറാം അദ്ധ്യായം 

ത്വംപദലക്ഷ്യാത്ഥമായ കൂടസ്ഥനും തല്്പടലക്ഷ്യാത്ഥമായ ബ്രഹ്മവും ഏകംത 
ന്നെയെന്നും ആ ബ്രഷ്മംതന്നെ ഞാനെന്നുമാണ് ധ്യാനിക്കേണ്ടതെന്നു ധ്യാനയോഗത്തിന്െറ 
സാരാംശം മൂന്നു മന്ത്രങ്ങളെക്കൊണ്ടു കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതിനെ ഇനി 6_0ംഅഭ്ധ്യായത്തില് 
വിസ്തരിച്ചു കാണിക്കും. 

ഇതി ശ്രീമല്ഭഗവല്ഗീതാസ്മപനിഷല്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം യോഗശാസ്ത്രേ 
ശ്രീകൃഷ്ണാജതുനസംവാദേ സന്യാസയോഗോനാമ പഞ്ചമോഖ്യോയൾ സമാപ്പൂ്. 

ശുഭമസ്ത. 

ഓം നമോഭഗവതേ വാസുദേവായഃ 

ശ്രീമതഭഗവല്ഗീതയില് ൫.0൦ അഭധ്യായം. 
നാട 

ശ്രീഭഗവാനുവാച. 

1. അനശ്രിതഃ കമ്മഫലം കായയുംകമ്മ കരോതിയഃ 

സസന്യാസീച യോഗീച നനിരഗ്നിന്നചാക്രിയഃ. 

യഃയാതൊരുവന്, കമ്മഫലംടകമ്മഫലത്തെ, അനാശ്രിതഃടആശ്രയിക്കാത്തവനായിട്ടു, 
കായ്യംകമ്മട ചെയ്യേണ്ടതായ കമ്മത്തെ, കരോതിടചെയ്യുന്നുവോ, സഃം-അവന്, സന്യാസി 

ചം-സന്യാസിയും, യോഗിചം-യോഗിയും ആകുന്നു. (നിരഗ്നിഃ ഏവസന്യയാസീ ഇതിന) അ 
ഗ്നിരഹിതന്തന്നെ സസ്യാസിയെന്നില്ല, അക്രിയഃ ഏവയോഗീ ഇതിചനുംകമ്മരഹിതന്ത 
ന്നെ യോഗിയെന്നുമില്ല. 

അഞ്ചാമഭ്ധ്യായത്തിലെ അവസാനത്തില് 8 മന്ൂങ്ങഠംകൊണ്ടു സൂചിപ്പിച്ച ധ്യാന 

യോഗത്തിന്െറ ബഹിരംഗസാധനം അതിന്െറ ഫലം അതിന്നുള്ള അധികാരി.എന്നിവയെ 
വിസ്തൂരിപ്പാ൯ 6.0൦ അഭ്ധ്യായം ആരംഭിക്കുന്നു. അതില് ആദ്യമായിട്ടു” ജ്ഞാനമുണ്ടാവാന് 

അടുത്തകാരണം ചിത്തശുദ്ധി. ചിത്തശുദ്ധിക്കുകാരണം കമ്മയോഗം, അതുകൊണ്ട് മേക്ഷേ 
ച്ഛുയുള്ളവന് ശ്രദ്ധാഭകതിപുരസ്സരം നിയമേന ചെയ്യേണ്ടതായകമ്മം നടത്തേണം. അങ്ങിനെ 
ചെയ്യുന്നവനേയും കമ്മയോഗത്തേയും സ്തൂതിപ്പാന്ഭാവിക്കുന്ന ഭഗവാന് പറയുന്നു:-__വേദവേ 

ദാംഗങ്ങളേയും അവയുടെസാരത്തേയും അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മുമുക്ഷ്യ മ്രെൌതവും സ്ാത്തവുമായ 
കമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കാതെ ഇരശ്വരപ്പീതിക്കായി സമപ്ലിച്ചിട്ട നിയമപൂവ്വം 

ചെയ്യേണ്ടതായ നിത്യനൈമിത്തികകമ്മങ്ങളെ നടത്തേണം. എന്നാല് അവന് സന്യാസി 
യും കമ്മയോഗിയുംആകുന്നു. കമ്മഫലത്തില് കാംക്ഷയില്ലാത്തതിനാല് സന്പ്യാസി ആയി. ക 
മ്മംചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടു കമ്മയോഗിയുയമായി. ഗൃഹസ്ഥനായിരുന്നാലും അവന് സന്പ്യാസിത 
ന്നെ. അഗ്നിപൂവ്വകങ്ങളായ കമ്മങ്ങളെയുപേക്ഷിച്ചവന് മാത്രം സന്യ്യാസിയെന്നോ എല്ലാ 

കമ്മങ്ങളെയുമുപേക്ഷിച്ചവന് മാത്രം സന്പ്യാസിയെന്നോ എല്ലാ കമ്മങ്ങളേയും വിട്ടിരിക്കുന്ന 

വന് മാത്രം യോഗിയെന്നോ നിയമമില്ല. ഇവയെല്ലാം ആത്മവിന്ഞാനത്തിന്നുപകരിക്കുന്ന 
ശ്രവണാടികഠം നിര്പ്വിഷ്ടും സാധിപ്പാന്വേണ്ടി ഉപേക്ഷിച്ചവനും ജ്ഞാനുയോഗത്തില് 
സ്ഥിരനാവാന്വേണ്ടി ദേഹചേഷ്ടാരുപങ്ങളായ സകലകമ്മങ്ങളെയുപേക്ഷിച്ചവനും സ 
സന്യാസിയും യോഗിയയമാകുന്നു. മേല്കാണിച്ച ഗൃഹസ്ഥന് അഗികായ്യുങ്ങളേയും നിത്യനൈ 

മിത്തികകമ്മങ്ങളേയും ഉപേക്ഷിക്കാതിരുന്നാലും സന്യാസിയും യോഗിയുമാണെന്നു ധരിക്കേ 

ണം എന്നു സാരം. 

ഒ. യം സമന്ാസമിതിപ്രാഹുയ്യോഗം തം വിദ്ധിപാണ്ഡവ! 

നദവൃസന്യൃസ്തസങ്കല്ലോ യോഗീഭവതികശ്ചന. 

യംയാതൊന്നിനെ, സന്്യാസംഇതിടസസന്യാസമെന്ന്' പ്രാഹുടപറയുന്നുവോ, തംടഅതി 
നെ, യോഗംടകമ്മയോഗമെന്നും, വിദ്ധി-നീ അറിഞ്ഞ കൊഠംക. പാണ്ഡവ[ടഹേ പാണ്ഡു 



താന്ഞ്നന്നത്ത്ത്തനനനയ്യന്തയുന്ന്താനന്നത്ത്ത് ഹാ ന്തന്ത നനനയനന നന്ന ്നാ 
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പുത്ര, അസന്യസ്തസങ്കല്പഃ-കമ്മഫലത്തെ പരിത്ൃജിക്കാതിരിക്കുന്ന, കശ്ചനം-ഒരുവനും, യോ 
ഗീനഭവതി--യോഗിയായി ഭവിക്കുന്നില്ല. ഹിടപ്രസിഭ്ധം. 

ആത്മസാക്ഷാല്കാരത്തിന്നുവേണ്ടി സര്വ്വകമ്മങ്ങളെ വെടിഞ്ഞ്” ശ്രവണമനനാ 

ടികളില് പ്രവൃത്തിച്ച്' ബൃഹ്മത്തെ അറിഞ്ഞവനൊെയജല്ലേ സന്ധ്യാസിയെന്നും യോഗിയെന്നും 
പറയാറള്ളത് 4 അങ്ങിനെയിരിക്കെ പ്രവൃത്തിമാഗ്ലത്തില് ഏപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആത്മജ്ഞാനര 
ഹിതനെ സന്പ്യാസിയെന്നും യോഗിയെന്നും പറയുന്നതു ശാസ്ത്രവിരുദ്ധമല്ലെയോ എന്ന ശ 
തൂക്കു “അല്ല?” എന്നുത്തരം പറയുന്നു. കമ്മം ചെയ്യാതെയിരിക്കുന്നതായ യാതൊരുധമ്മത്തെ 
പണ്ഡിതന്മാര് സന്യാസം എന്നു പറയുന്നുവോ അതിനെത്തന്നെ നീ കമ്മയോഗമെന്നറി 
ഞ്ഞകൊഠാംക. എന്തുകൊണ്ടെന്നാല് ധമ്മത്തില് മാത്രമേ വു ത്യാസമുള്ളൂ. ഫലത്തില് വ്യ 

ത്യാസമില്പ. കമ്മഫലത്തിത സങ്ധല്പമുള്ള ഏതൊരുവനും കമ്മയോഗിയല്ല. കമ്മം ചെയ്യുന്നി 

ല്ലെങ്കിലും കമ്മഫലത്തില് ആഗരഹമള്ളവന് സസ്യാസിയുമല്ല. കമ്മഫലസന്യാസം രണ്ടുപേ 

ക്ദം തുല്യമാകയാല് ശ്രവണമനനാദിദ്വാരാ ആത്മജ്ഞാനം സന്യാസിക്കുണ്ടാകുന്നതുപോ 

ലെ ചിത്തശുദ്ധിദ്വാരാ കമ്മയോഗിക്കും ആത്മസ്വരൂപജ്ഞാനമുണ്ടാകുന്നു. അതിനാല് ഫ 
ലം രണ്ടുപേക്കും തുല്യമാകയാത സന്യാസവും കമ്മയോഗവും മോക്ഷൈകപ്രയോജനംത 

ന്നെയെന്നു ഹെ അജ്ജുന! നീ ധരില്ചുകൊഠംക. 

8. ആരുരുക്ഷോമ്മുനേരയോഗം കമ്മകാരണമുച്ചുതേ 

യോഗാരൂഡസ്യതസ്വൈവശമഃ കാരണമുച്യതേ. 

യോഗംടയോഗത്തെം ആരുരുക്ഷോടടപ്രാപിപ്പാനിച്ഛിക്കുന്ന, മുനേദടമുനിക്ക്'; കാരണംക 
മ്മടകാരണം കമ്മംതന്നെ, തസ്ൃഏുവടഅവന്നുതന്നെ, യോഗാരൂഡസ്യടജ്ഞാനയോഗം പ്രാ 

പിച്ചിരിക്കുന്നവനായിട്ടു, ശമഃകാരണംടശമംകാരണമെന്നു, ഉച്യതേടപറയപ്പെടുന്നു. 

മുമുക്ഷൂക്കഠം അവശ്യം കമ്മംലെയ്യുണമെന്നുറപ്പിക്കുവാന് കമ്മയോഗത്തേയും കമ്മ 

യോഗിയേയും സ്തൂതിച്ചതിന്നുശേഷം ഇപ്പ്ോഠം കമ്മയേഗേം ജ്ഞാനസാധനമാണെന്നും അതു 
ഏതുവരെ അനുഷ്ണിക്കേണമെന്നും സ്ൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട ജ്ഞാ൯നയോഗകത്തെ പ്രാപിച്ചവന്നു 
വിദേഹമുക്തികാരണത്തെ കാണിക്കുന്നു;---സമ്യഗ് ദശനനിഷ്ണാരൂപമായ യോഗത്തെ പ്രാ 
പിപ്പാനാഗഹിക്കുന്ന മുനധിക്കു_മുനിയാവാ൯ പോകുന്നവനെയാണ്' ഇവിടെ മുനിയെന്നു പ 
റഞ്ഞിരിക്കുന്നത് _ആ സ്ഥാനലാഭത്തിന്നു കാരണം_സാധനം_.കമ്മയോഗംതന്നെ. അതു 

കൊണ്ടല്ലാതെ ചിത്തം ശുദ്ധമാകയില്ല. ചിത്തശുഭ്ധിക്കായിട്ടാണ്' കമ്മം ചെയ്യേണം ഫല 
ത്തെ കാംക്ഷിക്കരുതര് എന്നു സിദ്ധാന്തിച്ചത്. ആ വിധം കമ്മയോഗത്തെ ആചരിച്ചതി 
നെറ ഫലമായ ചിത്തശുദ്ധിയും അതിന്െറ ഫലമായ ആത്മസ്വരുപബോധവും സിദ്ധിച്ച 
ശേഷം വിദേഹമുക്തിക്ക്' ബാഹ്ൃകമ്മങ്ങളെ വിട്ടിരിക്കുകയെന്ന ശമം കാരണമാകുന്നു. ധീ 
രനായ അവന് ആത്മാവിത്തന്നെ ആത്മാവിനെ കാണേണം. ജീവാത്മാവും പരമാത്മാ 

വും ഒന്നുതന്നെയെന്നറിഞ്ഞ്' സര്വ്വകമ്മങ്ങളേയും വെടിഞ്ഞു നിരന്തരസമാധിയില് രമിക്കു 

ന്നവന് വിദേഹകൈവല, പൃത്തിന്നഹനാണെന്നു സാരം. 

4. യദാഹിനേന്ദ്രിയാത്ഥേഷുന കമ്മസ്വനുഷജ്ജതേ 

സവ്വസമല്ലസന്യാസിയോഗാരുഡസ്തദോച്യതേ. 

സവസങ്കല്പസന്യയാസീകസവങ്ങളായ വിഷയസമല്ലങ്ങളേയും നിശ്ശേഷം വെടിഞ്ഞു; ഇന്രി 
യാത്വേഷും--ഇവ്പിയവിഷയക്ങളിലും, കമ്മസുചംകമ്മങ്ങളിലും, യടദാസഅനുഷജ്ജതേം--എ 
പ്പ്യോഠം അനുഷംഗം ഇല്ലാതിരിക്കുന്നുവോം തടാടരപ്പോഠം, യോഗാരൂഡഃടയോഗത്തില് 
ആരുഡന് എന്ന്, ഉച്യതേടപറയപ്പെടന്നു. 

ശമത്തെ അവലംബിച്ചു യോഗപ്പാഫ്്ിക്കാഗരഹിച്ച്' സമാധി ശീലിക്കുന്ന മുനി എ 
പ്പോഴാണ്” യോഗാരൂഡനാകുന്നത്' എന്നു കാണിക്കുന്നു: ദവ്യം ഗുണം കമ്മം എന്നിവ 
യെ സംബന്ധിച്ചുള്ള നുന്മതിന്മ എന്ന ഭാവങ്ങളെയെല്ലാം അതിക്രമിച്ച്  ഇന്യിയവിഷയ 
ങ്ങളായ ശബ്ദാടികളിലും അവയെ സമ്പാടിപ്പാനുള്ള കമ്മങ്ങളിലും പ്രവൃത്തിയില്ലാതെ എ 
പ്ല്യോഠം ആകുന്നുവോ അപ്പ്യോഠം അവനെ വിദ്വാന്മാര് യോഗാരുഡന് എന്നു പറയുന്നു. ബു 
മസാക്ഷാല്കാരം നിമിത്തം ആരോപിതങ്ങളായ നാമരൂപാദികളുടെ ദശനും ലേശംപോ 
ലുമില്ലാതെയും സ്ത്രാനാഹാരാടികളില് ചലിക്കുന്ന ശരിരാടികളില്പോലും ഞാനെന്ന ഭാവ 



ഴു ആറാം അദ്ധ്യായം 

മില്പാതേയും ബ്രദ്മത്തില്തന്നെ നിശ്ശേഷം ലയിച്ചിരിക്കുന്ന ബുദ്ധിപ്ൃത്തിയോടും കൂടിയ 
വന് യോഗാരുഡന് എന്നു സാരം. 

5, ഉദ്ധരേദാത്മനാത്മാനം നാത്മാനമവസാദയേല് 

ആത്തൈവഷ്യാത്മനോ ബന്ധുരാത്മൈവരിപുരാത്മനഃ. 

ആത്മാനം ആത്മാവിനെ, ആത്മനാ-ആത്മാവിനാല്തന്നെ, ഉദ്ധരേതിടമുദ്ധരിക്കേണംം 

ആത്മാനംആത്മാവിനെ, ന അവസാദയേത് നശിപ്പിക്കരുത്”, ആത്മനഃബന്ധുഃ-ആത്മാ 
വിന്നു ബന്ധു, ആത്മാഏവടആത്മാവുതന്നെയെന്നത്', ഹിടപ്രസിദ്ധം, ആത്മ൯ഃ ശത്ര.ഃ-- 
ആത്മാവിന്ന്' ശത്ര.,, ആത്മാ ഏവട-ആത്മാവുതന്നെ. 

ബൃഹജന്മാര്ജിതപുണ്യകമ്മവശാല് സിദ്ധിച്ച മനുഷ്യജന്മത്തെ സഫലമാക്കാന് 
ശാസ്്രോക്തരീതിയെ ആശ്രയിച്ചു പരിശ്രമിക്കുന്നവന്നു മാത്രമേ യോഗാരുഡത്വം സിദ്ധിക്കു 

കയുള്ളൂ വെന്നുപദേശിക്കുന്നു:-_ ജന്മജരാമരണാടി ബഹുവിധടഃഖസമുദ്ദത്തില് മുങ്ങിപൊ 
ങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവനെ വിവേകവൈരാഗ്യസഹിതനായ ആത്മാവിനെക്കൊണ്ടട്” 
തന്നെ ഉയത്തണം. രോഗടുഃഖിതന് പത്ഥ, ല്യാചരണാദ്യെൌഷധ്സേവയാല് രോഗത്തെ നശി 

പ്പിക്കുന്നതുപപോലെ അനാദിയായ അജ്ഞാനം നിമിത്തം അനുഭവിക്കുന്ന ജന്മജരാമരണാദി 
രോഗത്തെ സച്ചാസ്ത്രസല്ഗുരുസേവകൊണ്ടു സ്വാത്മബോധം സമ്പാടിച്ച്' സംസാരസമുദ 
ത്തില്ന്ിന്നു സ്വയമേവ രക്ഷപ്പെടേണം. വിഷയസേവ നിരന്തരടഃഖകാരണമെന്നറിഷു 

ന്നു ആത്മാവുതന്നെ ആത്മാവിന്നു ബന്ധു. അപ്രകാരമുള്ള വിവേകം സിദഭ്ധിപ്പാന് കാരണ 
മായ ശ്രവണമനനാദികളില് പ്രവൃത്തിക്കാതെ ബഹിര്മുഖനായിട്ടുതന്നെ ആയുസ്സിനെ വി 

ഷ്'ഫലമാക്കുന്ന ആത്മാവുതന്നെ ആത്മാവിന്നു ശത്ര. ജിഹ്വാചാപല്യാദിദോഷങ്ങഠംക്ക 
ധീനനായിട്ടു പത്ച്യൌഷധ സേവാടികളില് മനസ്സിരുത്താത്ത രോഗി തന്നത്താന് നുശിപ്പി 

കന്നതുപോലേ അവിവേകി തനിക്കു സിദ്ധിച്ച ഉത്തമമാനുഷജന്മത്തെ നിഷ് ഫലമാക്കു 
ന്നവനാകുന്നു. അതുകൊണ്ടു സംസാരസമുദത്തില്നിന്നു കരയണയുവാന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന 
വിവേകി ശ്രവണമനനാദികളില് ശ്രദ്ധാസഹിതം സദാ പരിശ്രമിക്കേണം. വിശപ്പു ദാഹം 

മുതലായവ തീരാന് താന്തന്നെ ഭക്ഷണാദികഠം കഴിക്കേണം. അതുപോലെ ജന്മജരാമര 
ണാടി ടഃഖനിവ്ൃത്തിക്കും സ്വപ്രയത്തംതന്നെ വേണം: 

0. ബന്ധുരാത്മാത്മനസ്തസ്യയേനാത്മൈവാത്മനാജിതഃ ക 

അനാത്മനസ്ത ശത്രുത്വേവര്തേതാത്മൈവ ശത്രുവത്. 

യേനആത്മനാടയാതൊരാത്മാവിനാല്, ആത്മാജിത--ആത്മാവു ജയിക്കപ്പെട്ടുവോ, തസ്ൃ 
ആത്മ൯ഃ-ആ ആത്മാവിന്ന്', ആത്മാബന്ധുആത്മാവു ബന്ധു, അനാത്മ൯ഃ തു-ആത്മാ 
വിനെ അറിയാത്തവന്നാകട്ടെ, ആത്മാഏവ-ആത്മാവുതന്നെ, ശത്രവത്ടശത്രരവെന്നപോ 
ലെ. ശത്രത്വേ-ശത്രഭാവത്തില്, വര്തതെടവത്തിക്കുന്നു. 

തനിക്കു ബന്ധുവും ശത്രുവും താന്തന്നെയെന്നു മുന്വേ പറഞ്ഞതിനെ സ്തൃഷ്ടമാക്കു 
ന്നു. വിഷയാസക്തിയോടുകൂടെ ബഹിഭാഗത്തില് സഞ്ചരിക്കുന്ന മനസ്സ്, ബുദ്ധി, ഇന്രി 
യങ്ങഠം, ശരീരം എന്നിവയെ ശ്രര്ധാഭക്തി വൈരാഗ്യാദ്യഭ്യാസത്താല് അന്തര്സ്മുഖമാക്കി 
സ്വാത്മവിചാരം ചെയ്യുന്നവന് അവന്നതന്നെ ബന്ധു. അപ്പകാരം ചെയ്യാതെ ദേഹേന്രി 
യാടികളുടെ സ്വാഭാവികവ്യാപാരങ്ങളെത്തന്നെ ആവത്തിച്ചുകൊണ്ടു് ശ്രവണമനനാദിക 
ളില് പ്രവേശിക്കാതെ ഏതൊരുവന് ഇരിക്കുന്നുവോ അവന് അവന്നുതന്നെ ശത്രവായുംഭവി 
ക്കുന്നു. താന് തന്നെതന്നെയുയത്തുകയെന്ന് വരുന്നതു ഒരാഠം ആയാളുടെ ചുമലില് കയ൨ക 

യെന്നതുപോലെ കര്ത്തുകമ്മഭാവം വിരുദ്ധമല്ലെയെന്ന ശങ്ക ജനിക്കാം. എന്നാല് ഇവിടെ 
ആ ദോഷം ഇരിക്കയില്ല, തന്െറ ദോഷഭാവത്തെ സ്വബുദ്ധികൊണ്ടുതന്നെ കണ്ടറിയാതെ 
അതില്നിന്നു മുക്തനാവാന് ആക്കം സാധിക്കുകയില്ല. അതുപോലെ സ്വവാസനാദോഷ 

ത്തെ സാധുജനസച്ചുാസ്്രാഭ്യാസസേവാബലത്താല് അറിഞ്ഞ് താന്തന്നെ ആ ദോഷങ്ങ 

ളെ ജയിപ്പാന് പരിശ്രമിക്കണം. ആവിധം പ്രവൃത്തിക്കുന്നവന് അവന്നു ബന്ധുവും വിപ 
രീതനിലയില് പ്രവൃത്തിക്കുന്നവന് അവന്നതന്നെ ശത്രുവും എന്നു വരുന്നതില് യുക്തിക്കോ 
ശാസ്ത്രത്തിന്നോ അനുഭവത്തിന്നോ വിരോധമില്ല. 
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7. ജിതാത്മനഃപ്രശാന്തസ്യയ പരമാത്മാ സമാഹിതഃ 
ശീതോഷ്ണുസഖദുഃഖേഷു തഥാമാനാപമാനയോഃ. 

3. ജ്ഞാനവിജ്ഞാനതൃപ്ലാത്മാ കൂടസ്ഥോ വിജിതേന്ദ്രിയഃ 

യുക്തഇത്യച്യതേയോഗീ സമലോഷ്ടാശ്കാഞ്ചനഃ. 

ജിതാത്മനുടടമനസ്സിനെ ജയിച്ചവനും പ്രശാന്തസ്യ--വികല്ലരഹിതനുമായവന്ന് പരമാ 
ത്മാപരമാത്മാവു, സമാഹിതഃ-സമാധിഗോചരനായി ഭവിക്കുന്നു, വിജിതേന്രിയഃടവിശേ 
ഷേണ ജയിക്കപ്പെട്ട ഇന്നിയങ്ങളോടുകൂടിയ, യോഗീടയതി, ജ്ഞാനുവിജ്ഞാനുതൃഫ്താത്മാം 
അറിവിനാലും അനുഭവത്താലും പൂ്്റമായ മനുസ്്ോടുകൂടിയവനും, സമലോഷ്യാശ്മകാഞ്ച 
നഃടമണ്കട്ടം ല്ലം സ്വണ്ണം എന്നിവയില് സമഭാവമുള്ളവനും, മാനാപമാനയോടമാന 

ത്തിലും അപമാനത്തിലുംം ശീതോഷ്ണുസുഖഴഃഖേഷുടശീതം ഉഷ്ണം സുഖം ൭8ഖം ഫഎന്നിവയി 

ലും, കൂടസ്ഥഃടവിവ്വികാരനായുമിരിക്കുന്നവന്, യുക്തഃയോഗാരൂുഡന് എന്നു, ഉച്യതേപ 
റയപ്പെടുന്നു. 

യോഗാരൂഡനെറ ലക്ഷണത്തെ പറയുന്നു:-_-വിവേകം വൈരാഗ്യം തീവ്വമോക്ഷേ 
ച്ചു ഈശ്വരാനുഗ്രഹം ഗുരുകടാക്ഷം എന്നിവയാല് ശ്രവണമനനാടികഠം സാധിക്കയും തല് 

ഫലമായിട്ടു സമാധിയര്യസിക്കയും ചെയ്യുന്നവന്നു ഇവ്രിയങ്ങളെയും അവയുടെ നാഥനായ 

മനസ്സിനെയും ജയിപ്പാന് സാധിക്കും. അപ്പ്യോഠം വികല്ലങ്ങളെല്ലാം ശമിക്കും. ആ നിലയെ 

ത്തുമ്പോഠം സാമാധിയില്: പരമാത്മാനുഭൂതി ബുദ്ധിപ്പത്തിയില് പ്രകാശിക്കും. നാമരൂപാദി 
ജഗദ്ദശനം അതോടുകൂടെ അവസാനിക്കും. ഘടം പടം എന്ന പദാത്ഥങ്ങളെ കണ്ണൂകൊണ്ടെ 
ന്നപോലെ ബുദ്ധിപ്ത്തികൊണ്ടു പരമാത്മാവിനെ_സവ്വേശ്വരനെ_ കാണും. ഇതിനെ ഈ 
ശ്വരദശനും എന്നു പറയുന്നു. ഇപ്രകാരം വിപരീതഭാവനകളില്ന്നിന്നുള്ള വിമോചനം യാ 
തൊന്നോ അതിനെതന്നെയാണ് ആത്മാവ് ആത്മാവിനെ ഉദ്ധരിക്കുന്നുവെന്ന്' മുമ്വേ പറ 
ഞ്ഞത്. ഈ അവസ്ഥയെ പ്രാപിച്ചവന് ഉള്ളിലും പുറത്തുമുള്ള എല്ലാ ഇന്ധിയങ്ങളെയും ജ 

യിച്ചവനാകുന്നു. ശാസ്ത്രത്തില് വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന സവ്യാത്മകബ്രഹ്മംതന്നെ താന് എന്ന അ 
നുഭവം വന്നിരിക്കുന്ന ആ യോഗി തണുപ്പു ചൂടു; സുഖം ൭8ഖം. സല്ക്കാരം ധിക്കാരം എ 
ന്നിങ്ങിനെയുള്ള ഭേടങ്ങളെയൊന്നും അറിയുകയില്ല. മണ്കട്ട, കല്ല്, പൊന്ന്” എന്ന സ്വ്വ 
വും അവന്നു തുല്യതന്നെ. ബ്രഹ്മത്തില്നിന്നന്യമായിട്ടു യാതൊന്നിനേയും എപ്പ്യോഠം കാണു 

ന്നില്ലയൊ അപ്പ്യോഠം ആ മഹാത്മാവിനെ പണ്ഡിതന്മാര് യോഗാരൂഡ്ധന് എന്നുപറയുന്നു. 

9. സുഹൃന്മിത്രായ്യദാസീന മധ്യസ്ഥ ദ്വേഷ്യഖന്ധുഷു 
സ്ധാധുഷ്വപിചപാപേഷു സമബ്ദദ്ധിച്ചിശിഷ്യതേ. 

പ്രത്യപകാരം അപേക്ഷിക്കാതെ സഹായിക്കുന്നവര് സഹൃത്തുക്കഠം. അന്യോന്യം സഹായി 
ക്കുന്നവര് മിത്രങ്ങം. പ്രത്യക്ഷമായും അപ്രത്യക്ഷമായും ഉപദ്രവിക്കുന്നവര് അരികഠം_ശത്ര, 

ക്കഠം_ഗുണത്തിന്നും ദോഷത്തിന്നും കാരണമല്ലാതിരിക്കുന്നവര് ഉദാസീനുന്മാര്. വാടിപ്രതി 
വാദികളുടെ ഗുണത്തിന്നായി കാംക്ഷിച്ച്” പ്രൃത്തിക്കുന്നവര് മദ്ധ്യസ്ഥന്മാര്. അപ്പിയം പര 
യുകയും പ്രവൃത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവര് ദ്വേഷ്യന്മാര്. വിവാഹാടികഠംനിമിത്തം ബന്ധപ്പെ 
ട്ടവര് ബന്ധുക്കഠം, പ്രാണാപായത്തില്പോലും സ്വധമ്മത്തെ ഉപേക്ഷിക്കാത്തവര് സാധു 

ക്കം. ദുരാചാരത്തില് താല്ലയ്യയമുള്ളവര് പാപികഠം. എന്നിവരില് എല്ലാം ബ്രദ്മദൃഷ്യിയുള്ള 
വന് വിശിഷ്ടനായ യോഗാരൂഡനും ജിവന്മുക്തനുമാകുന്നു. 

10. യോഗിയുംജിതസതതമാത്മാനം രഹസിസ്ഥിതഃ 

ഏകാകീയതചിത്താത്മാ നിരാശീരപരിഗ്രഹഃ 

യോഗീടയോഗം അഭ്യസിക്കുന്നവന്, ഏകാകീടഒററക്കിരിക്കുന്നവനും, നിരാശീഃആശയററ 
വനും അപരിഗ്രഹഃടധനാടിവസ്തക്കഠം കൈവശംവെക്കാത്തവനും, യതചിത്താത്മാമനു 
സ്റ്റിനേയും ദേഹത്തേയും അടക്കിയവലനും, രഹസി-ഏകാന്തത്തില്, സ്ഥിതഃടേഇരിക്കുന്നവ 
നുമായിട്ടു, സതതം-എപ്പോഴം, ആത്മാനംമനസ്സിനെ, യുംജീതം-ബ്ഹ്മത്തില് യോജിപ്പി 
ക്കേണം. 
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യോഗാരൂഡ്ധനായാല് മാത്രമേ തടസ്ഥമില്ലാത്ത ആത്മസാക്ഷാല്കാരവും എങ്ങും 
ബ്രഹ്മദശനവും മുക്തിയും സിദ്ധിക്കയുള്ളു. അതുകൊണ്ട് ശ്രവണമനനാടികഠംകൊണ്ടു മാത്രം 

തൃഹ്തിപ്പെടാതെ ആത്മാനുഭൂതിക്കായിട്ടു” സമാധിയഭ്യസിക്കേണം. എന്നഭിപ്രായത്തോടുകൂ 

ടെ സമാധ്യംഗങ്ങളേയും സമാധിസ്വരൂപത്തേജും ഭഗവാന് അരുളിചെയ്യുന്നു:---യോഗം അ 

ഭൃസിക്കുവാ൯ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മുമുക്ഷയ ഒററക്കിരിക്കേണം. മററാരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നാല് 
സംഭാഷണാടിനിമിത്തം സമാധി തടസ്ഥപ്പെടും. വിഷയഭോഗങ്ങളെ അല്പംപോലും ആഗ്ര 

ഹിക്കരുതള്. കൌപീനം വല്ല്യലം എന്നിവയല്ലാതെ മറ൨ സാധനങ്ങളൊന്നും കൈവശം 
വെക്കരുത്. ഉണ്ടായാല് അവയെ സംരക്ഷിപ്പാനുള്ള വിചാരം സമാധിയെ വിഏപ്പെട 
ത്തും. വിഷയങ്ങളില് ചലിക്കുന്ന മനസ്സിനേയും പ്രവൃത്തിപ്പാനാഗ്രഹിക്കുന്ന ദേഹേസ്റ്രിയങ്ങ 
ളേയും അടക്കിക്കൊണ്ടു ഏകാന്തത്തില്.വിജനസ്ഥാനത്തില് രുന്ന് മനസ്സിനെ ബ്രമ്മ 
ത്തില്_ദൃശ്യങ്ങളുടെ വിഷേധാവധിയായ സത്യവസ്തുവില്_ദൂഡധമാക്കുന്നതിന്നായി നിരന്തരം 
പരിശ്രമിക്കേണം. 

11. ശുചെൌദേശേപ്പതിഷ്ഠാപ്യ സ്ഥിരമാസനമാത്മനഃ 

നാര്യൂക്ിതംനാതിനീചം ചൈലാലിനകുശോത്തരം. 

ശുചെരദേശേടശുദ്ധസ്ഥലത്തില്, നഅത്യല്ല്യിതം അധികം ഉയച്ചയില്ലാത്തതും, നഅതിയീ 
ചംടഅധികം താഴ്സയയില്ലാത്തതും, സ്ധിരം-ഫ്ലളക്കമില്ലാത്തതും, ചൈലാജിനുകശോത്തരംട 
വസ്ത്രം ൃണ്ണഗചമ്മം, ദഭ എന്നിവയെ ഉപര്യപരി സ്വാപിച്ചുംകൊണ്ടുള്മു, ആത്മനഃ ആ 
സനംട്തന്െറ ആസനത്തെ, പ്രതിഷ്ഠാപ്യടറപ്പിച്ചിട്ട്. 

യോഗത്തിന്െറ ബഹിരംഗത്തേയും അന്തരംഗത്തേഷും ചുരുക്കി പറഞ്ഞശേഷം 
ഇതുമുതല് സ്ഥലം. ആസനം, ശരീരധാരണം മുതലായ അംഗങ്ങളെ വിശേഷേണ ബോധി 

ക്കുവാന് ആരംഭിക്കുന്ന ഭഗവാന് ആദ്യമായിട്ടു സ്ഥലത്തേയും ആസനത്തേയും പറയുന്നു;_ 
ധ്യാനത്തിന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥലം ശുദ്ധമായിരിക്കേണം. നദീതീരം, പവ്വുതഗുഹ മുതലായവ 
സ്വതേ ശുദ്ധം. ഗൃഹാന്തഭാഗം മുതലായവയെ പ്രോക്ഷണാദികളാല് ശുദ്ധമാക്കേണം. തനി 
ക്കായിട്ടുതന്നേ ഒരാസനം വേണം. അനു യനേറതിനെ ഉപയോഗിക്കരുത്. സ്ഥലം അധികം 
ഉയച്ചയും താഴ്ചയും ഉള്ളതായാല് ലീഴ്സയോ ശീതോഷസ്റാടിബാധയോ ഉണ്ടായെന്നു വരും. സ 

മനിരപ്പാണധികം നല്ലത്. ആദ്യം വ്യാഡ്രയുചമ്മമോ; കൃഷ്ണമൃഗചമ്മമോ വിരിക്കുക. അതിന്മീ 
തെ ദഭാസനമിടുക. അതിന്മീതെ മൃുടവായ വസ്ത്രുംവിരിച്ച' ആസനം ഉറപ്ല്രിക്കേണം. ലം 
മരം കല്പ്' എന്നിവയെ ആസനമാക്കരുതെന്ന സ്ത്തിയുണ്ടു. അതു് ഗൃഹസ്ഥനെ ഉദ്ദേ ച്ച 
മുള വചനമാണ്. സന്യാസിയെ ആ പ്രമാണം ബാധിക്കയില്പ. ഭയമില്ലാതേയും കാലുകഠം 

ക്കും പൃഷ്ണഭാഗത്തിന്നും വേദനുകൂടാതെയും അധികനേരം രുന്ന് ധ്യാനിപ്പാന് സമുചിതമാ 
യ സ്ഥലവും ആസനവും ഉണ്ടായിരിക്കേണം എന്നാണിതില്നിന്നു ധരിക്കേണ്ടതായ സാ 
രാംശം. 

19. തത്രെകാഗ്രം മനഃകൃത്വം യതചിത്തേന്രിയമ്രിയഃ 

ഉപവിശ്യാസനേയ്യംജ്യാദ്യോഗമാത്മവിശുദ്ധയേ. 

തത്രഉപവിശ്യ--അതില് ഇരുന്നിട്ടു, യതചിത്തേവിയക്രിയഃടമനസ്സിനേറയും ഇവ്വിയങ്ങളുടേ 
യും വ്യാപാരങ്ങളെ നിരോധിച്ചിട്ടും മനുഃടമനസ്സിനെ, ഏകാഗ്രംകൃത്വാടലക്ഷ്യത്തിലേക്ക്” 
അഭിമുഖമാക്കീട്ടു. ആത്മവിശുദ്ധയേംഅന്തദകരണത്തിന്െറ വിശുദ്ധിക്കാഷ്കൊണ്ടു', യോ 
ഗംടസമാധിയെ, യുംജ്യാത് ചെയ്യേണം. 

ആ ആസനത്തില് ഇരിക്കേണം. യോഗസിഭ്ധിക്കുള്ള ഉത്തമസാധനം അന്തരംഗത്രു 
ഭ്ധിയാണ്' എന്നുറപ്പിക്കുന്നതിന്നായിട്ടു മുമ്വേ പറഞ്ഞിരുന്നാലും പ 

മനസ്സ് സ്വതേ പലതിലും ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇസ്രിയങ്ങളും ശബ്ദാദികളില് ചലിക്കും. 
രണ്ടിനേറയും ഈ സ്വഭാവത്തെ നദിരോധിക്കേണം. മനസ്സിനെ ധ്യേയമായ ലക്ഷ്യത്തിലേ 
ക്ക്_നിവ്വിശേഷകൂടസ്ഥചൈതന്ദൃത്തിലേക്ക് _ഉനമുഖമാക്കേണം. ദേഹാടികളില് ഞാനെ 
ന്നും ധനാടിബാഹ വസ്തുക്കളില് എന്േറതെന്നും തോന്നുന്ന വിചാരങ്ങളെ അന്തകരണ 
ത്തില്ന്ദിന്നു തീരെയകറവവാന് മതിയാകാവുന്ന വിധത്തില് മനസ്സിനെ പ്രതൃഗാത്മാവില് 

ന്യ 
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ഉറപ്പിക്കുവാന് സമാധിയഘഭ്യസിക്കേണം. ആത്മവിചാരപരമ്പര മുറിവുകൂടാതെ പ്രവഹിച്ചു 
കൊണ്ടിരിക്കേണം. യോഗസിദ്ധിക്കുള്ള അന്തരംഗസാധയം ഇതാകുന്നു 

18. സമംകായശിരോഗ്രിവം ധാരയന്നചലംസ്ഥിരഃ 

സംപ്രേക്ഷ്യനാസികാഗ്രംസ്വംടിശശ്ചാനവലോകയന്. 

കായശിരോഗ്ീവം-ശരീരം ശിരസ്സ് കഴുത്ത് എന്നീ ഭാഗങ്ങളെ, സമം അചലംസമവി 
ലയില് എളക്കമില്ലാത്തവിധം, ധാരയന്ധരിച്ചുകൊണ്ട്ം സ്ഥിരമ-ഇളക്കറില്പാത്തവനാ 
യിട്ടു, സ്വം നാസികാഗ്രംടതന്റെറ നാസാഗ്രത്തെ, സംപ്പേക്ഷ്യ-നോക്കിക്കൊണ്ടു്', ദിശഃ 

ടടിക്കുകളേയും, അനവലോകയന്നോക്കാത്തവനായിട്ടു്. 

അരക്കെട്ടിന്നുപരിഭാഗമായ ദേഹം ശിരസ്സ്സ്' കഴുത്ത് എന്നു ഭാഗങ്ങളെ നേരേ വി 
വത്തി എളുക്കമില്പാത്തവിധം ധരിച്ചും സ്ഥിരനിഷ്കയോടുകൂടിയുമിരിക്കേണം. പുരോഭാഗത്തു 

ളൂ പടാത്ഥങ്ങളെ നോക്കാതിരിപ്പാ൯തക്കവിധം നേരത്തെ നാസാഗ്രത്തില് സ്വിരപ്പെട 
ത്തേണം. അതുപോലെത്തന്നെ ശ്രോത്രാടികളേയും ശബ്ദാദിവിഷയഗ്രഹണത്തില്ന്മിന്നു 

പിന്വലിക്കണം. ഇടത്തും വലത്തും നാലുഭാഗത്തും ശരീരത്തില്ത്തന്നെയും ദൂഷ്ടൂയ്യാദികളെ 
ചലിപ്പിക്കാതെ സ്ഥിരമായിരിക്കേണം. 

14. പ്രശാന്താത്മാവിഗതഭീര്ബ്രഹ്മചാരി വ്ൃതേസ്ഥിതഃ 

മനഃ സംയമ്യമച്ചിത്തോയുക്ത ആസിതമത്പരഃ. 

പ്രശാന്താത്മാ-ഫററവും ശാന്തമായ മനസ്സ്സോടുകൂടിയവനും, വിഗതഭിഃടഭയരഹിതനും, ബ്ല 
മെചാരിവ്വതേട ബ്രഹ്മചാരിയുടെ വ്രതത്തില്_ഭിക്ഷാദാനത്തില്, സ്ഥിതഃടഇരിക്കുന്നവനുമാ 
യിട്ടു, മനഃ സംയമ്യടമനസ്സിനെ അടക്കീട്ടു, മച്ചിത്തഃ-എന്നില് ചിത്തത്തോടുകൂടിയവനും, 
മല്പരഃ--ഞാന്തന്നെ പരമാത്മാവു എന്ന ഭാവത്തോടുകൂടിയവനും. യുക്തഃ-എന്നില് ചേ 

ന്നവനുമായിട്ടു', ആസീതം ഇരിക്കേണം. 

മനസ്സിനെ വിഷയങ്ങളുടെ ഗുണദോഷചിന്തകളില്നിന്നു പിന്വലിച്ച്” നിതരാം 
ശാന്തമാക്കേണം. സാധാരണജനങ്ങാം അവശ്യംഅനുഷ്കിക്കേണ്ടതായ പ്രാതഃസ്താനാടികളില് 
കൂടെ മനസ്സിരുത്തരുത്'. അങ്ങിനെയിരുന്നാല് ലെൌകികന്മാര് നിന്ദിക്കുമല്ലൊ എന്നിത്യാദി 
ഭയം ലേശവും ഉണ്ടാകരുത്. ആവക നിത്ൃകൃത്യങ്ങഠം സമാധിവിഷ്ടഹേതുക്കളാകയാല് അ 
വയെ പരിത്ൃജിക്കേണം. ആഹാരനിവ്വഹണത്തിന്നു ബ്രഹ്മചാരിയുടെ നിലയില് ഭിക്ഷയെ 
ടുത്തുകൊള്ളുണം. പദാത്ഥം സമ്പാദിപ്പാനൊ പാകംചെയ്ത ഭക്ഷിപ്പാനൊ പരിശ്രമിക്കരു 
ത്. മനസ്സിനെ അടക്കി എന്നില്തന്നെ ഉറപ്പിക്കണം. ധ്യാവിക്കുന്ന താനും ധ്യേയമായ പ 

രമാത്മാവും ഭിന്നമാണെന്ന വിചാരംകൂടാതെ ഞാന്തന്നെ പരമാത്മാവെന്ന റദൂഡബോധ 
ത്താല് പ്രത്ൃഗഭിന്നഭാവത്തില് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കേണം. 

16. യുംജന്നേവം സഭാത്മാനം യോഗീ നിയതമാനസഃ 

ശാന്തിം നിച്യാണപരമാം മല്സംസ്ഥാമധിഗച്ഛുതി. 

യോഗീടയോഗപരായണന്, ഏവംടഇപ്രകാരം സദാ യുംജന്-എപ്പോഴും അനുസന്ധാനം 

ചെയ്യുന്നവനും, നിയതമാനസഃടമാനസത്തെ അടക്കിയവനുമായിട്ടു, നിപ്പാണപരമാം:: 
മോക്ഷമാകുന്ന പരമാവധിയോടുകൂടിയതും, മത്സംസ്ഥാം-എന്നില് ഇരിക്കുന്നതുമായ, ശാ 

ന്തിംസവ്വോപരതിയെ, ണ്ധിഗച്ചുതിടപ്രാപിക്കുന്നു. 

മേല് വിവരിച്ചവിധത്തില് സമാധിയഭ്യസിക്കുന്നവനും മനസ്സിനെ സവ്വവിഷയ 
ങ്ങളില്വിന്നും പിന്വലിച്ചു” എന്നില്തന്നെയുറപ്പിക്കുന്നവനുമായ യോഗി എന്നില് ഇരി 
ക്കുന്നതും നദിരതിശയാനന്ദപ്പാപ്പിലക്ഷണവുമായ മോക്ഷത്തെ _സ്വസ്വരുപത്തില്നിന്നും 
ചലിക്കാതിരിക്കുന്നതായ സപവ്വോപരതിയെ_പരമശാന്തിയെ പ്രാപിക്കുന്നു. 

16. നാതൃശ്ശൃതസ്തുയോഗോസ്തിനചൈകാന്തമനശ്മതഃ 

നചാതിസ്വപ്ലശീലസ്യ ജാഗ്രതോ നൈവചാജ്തുന!. 

അതൃശ്ലതഃടഅധികം ഭക്ഷിക്കുന്നവന്നും. ഏകാന്തം അനുശ്മുതമടകട്ടും ഭക്ഷിക്കാത്തവന്നും, 
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യോഗഃ ന അസ്തി--യോഗം ഉണ്ടാകയില്ല, അതി സ്വഫശീലസ്യടഅധികം ഉറഞ്ങുന്ന സ്വഭാ 
വമുള്ളവന്നും, ജാഗ്രത മുറങ്ങാത്തവന്നും. അജജ്ുന--ഹേ അജ്ജുന്പ യോഗഃ ൯൩-യോഗം 
ഇല്ല_-യോഗം, യോഗാംഗം, യോഗിയുടെ ഫലം എന്നിവയെ പ്രതിപാദിച്ചശേഷം യോഗി 

യുടെ ആഹാരാദിക്രമങ്ങളെയുപദേശിക്കുന്നു;-_-ഹേ അജജ്ുന! അമിതഭക്ഷണവും, തീരെ ഭ 

ക്ഷണമില്പായ്യയും അതിനിദയും തീരെ വിദയില്ലായ്യയും യോഗവിരോധികളാകുന്നു. 

11, യൃക്താഹാര വിഹാരസ്പ) യുക്തചേഷ്ടസ്യ കമ്മസു 

യുക്തസ്വഫ്ലാവബോധസപ) യോഗോ ഭവതിദുഃഖഹാ. 

യുക്താഹാരവിഹാരസ്യടതുചിതമായവിധത്തില് ആഹാരവും സഞ്ചാരവും ശീലിക്കുന്നവനുംം 
കമ്മസുംകമ്മങ്ങളില്്, യുക്തചേഷ്ടസ്യടഉചിതമായി വ്യാപരിക്കുന്നവനും, യുക്തസ്വപ്യ്ാവ 
ബോധസ്യടഉ ചിതനിലയില് ഉറക്കവും ഉണര്വും ഉള്ളവനുമായ, യോഗിനഃടേയോഗിക്ക്' 
൭ഃഖഹാട൭ഃഖം നശിപ്പിക്കുന്ന, യോഗഃ ഭവതിടയോഗം സിദ്ധിക്കും. 

പിന്നെ ആഹാരാടികാഠം എങ്ങിനെയായാല് യോഗം സിദ്ധിക്കും എന്നു കാണിക്കു 
ന്നു:__പരിമിതാഹാരം, പരിമിതസഞ്ചാരം ഭിക്ഷാദാനാടികഠംക്കാവശ്യമായ പ്രവൃത്തി. ആ 
വശ്യൃത്തിന്നു മതിയായ ഉറക്കം, അത്രത്തോളുംതന്നെ ഉണപവ്വ് എന്നിവയഭ്യസിക്കുന്ന യോ 
ശിക്ക്” ജന്മജരാമരണാദിടഃഖങ്ങളെ തീക്കുന്നവിധത്തിലുള്ള യോഗം_സമാധി_ ലഭിക്കും. ഉദ 
രത്തില് പകുതിഭാഗം ഭക്ഷണംകൊണ്ടും, കാല്ഭാഗം ജലംകൊണ്ടും നിറക്കാം. കാല്ഭാഗം 

വായുസഞ്ചാരത്തിന്നു വിട്ടേഷ്ണണം. ഇതാണ്' ആഹാരനിയമം. ഒരു നാഴികയിലധികം സ 
ഞ്ചരിക്കരുത്ര്. നഗരത്തില് വസിക്കരുത്. എന്നാണ്” വിഹാരനിയമം. 10 നാഴിക ഉറക്കം, 
പത്തുനാഴിക ഉണര്വു. ബാക്കിസമയത്തില് സമാധിപരിശീലനം. ഇങ്ങിനെയാണ്” ഉറക്കു 
ത്തിന്നും ഉണര്വിന്നും നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട വിധി. ഇതനുസരിച്ച്” സമാധി ശീലിക്കുന്ന യോ 
ഗിക്ക്' ക്രമത്തില് ആത്മാനുഭവവും തദ്വാരാ സംസാരത്തില്സിന്നു മുക്തിയും ലഭിക്കും. 

18. യദാവിനിയതംചിത്ത മാത്മന്റേവാവതിഫ്ണതേ 

നിഃ സ്പൃഹഃ സവ്വകാാമേഭ്യോയുക്തളത്യച്യതേതടാ. 

യദാ-ഏപ്പോഠം, വിനിയതം ചിത്തംടനിയന്ദ്രിക്കപ്പെട്ട മനസ്സ്, ആത്മനി ഏവം ആത്മാ 
വില്തന്നെ, അവതിഷ്ലതേ-അവസ്ഥിതമാകുന്നുവോ, സര്വകാമേഭ്യഃഎല്പാ കാമങ്ങളില് 
നിന്നും, നിഃസ്പൂഹഃടആഗഹരഹിതന്, യുക്തഃടയോഗാരൂഡന് എന്ന്, തദാ ഉച്യതേ 
അപ്പ്യോഠം പറയപ്പെടുന്നു. 

യോഗാരൂഡലക്ഷണം തതിന്നുമുമ്പേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത്യന്തം സ്ത്്ഷ്ടമായറി 

ഞ്ഞാല് മാത്രമേ മുമുക്ഷുക്കഠംക്കു ആ മഹാനെ ആശ്രയിപ്പാനും മുക്തിയെ സമ്പാ പ്പാനും 
സാധിക്കുകയുള്ളവെന്നഭിപ്രായത്തോടകൂടി വീണ്ടും പറയുന്നു:-ബാഹ്യാഭ്യന്തരസാധനുസമ്പ 
ത്തി തീവ്യമോക്ഷേച്ഛുയെന്നിവയോടുകൂടെ സമാധിശീലിക്കുന്ന യോഗിയുടെ മനസ്സ് യാ 
തൊരുവിഷയങ്ങളിലേക്കും ചലിക്കാതെ ആനന്മാത്മാവില്തന്നെ എപ്പ്യോഠം സ്ഥിരമായിരി 
ക്കുന്നുവോ സകല കാമങ്ങളില്നിന്നും വേദിട്ടിരിക്കുന്ന ആ യോഗിയെ അപ്പോം ആരൂുഡന് 
എന്നു വിദ്വാന്മാര് പറയുന്നു. ല 

19 യഥാടീപോനിവാതസ്ഥോ നേംഗതേസോപമാസ്ത്ുതാ 

യോഗിനോയതചിത്തസു യുംജതോയോഗമാത്മനഃ. 

ആത്മനഃ യോഗം: ആത്മാവിനെ ലക്ഷ്യമാക്കീട്ടുള്ള സമാധിയെ, ഡുംജതഃ യോഗിനഃടഅഭ്യ 
സിക്കുന്ന യോഗിയുടെ, യതചിത്തസ്യടസ്ഥിരമായ മനസ്സിന്നു സാ ഏവ ഉൂപമാടഅതുത 
ന്നെ ദുഷ്മാന്തം. നിവാതസ്ഥഃ ദീപഃടകാററില്ലാത്ത സ്ഥലത്തിലെ ദീപം. യഥാനഇംഗതേട 

എപ്രകാരം ചലിക്കുന്നില്ലയൊ. 

യോഗാരുഡനെറ മനസ്സ് ഏതുവിധം ഇരിക്കും എന്നു കാണിക്കുന്നു: ആത്മസാ 

ക്ഷാല്കാരത്തിന്നായിട്ടു' നിരന്തരം സമാധിയഭ്യസിക്കുന്ന യോഗിയുടെ മനസ്സ് കാററില്ലാ 
ത്ത സ്ഥലത്തിലെ ദീപം എന്നപോലെ ചലനുമൊട്ടുമില്പാതെ ബ്രഹ്മത്തില്തന്നെ സ്ഥിര 
മായിരിക്കും. മനസ്സി ശബ്ദൂാദികളായ യാതൊന്തിലും ചലിക്കാതെയിരിക്കുന്നതുതന്നെ അ 
സംപ്രജ്ഞാതസമാധിയെന്നു പറയപ്പെടുന്നത്. 
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80. യത്രോപരമതേചിത്തം വിരുദ്ധംയോഗസേവയാ 

യത്രചൈവാത്മേനാത്മാനം പശ്യയന്നാത്മനിതുഷ്യതി. 

യോഗസേവയാംടയോഗാഭ്യാസംകൊണ്ടു , നിരുദ്ധംചിത്തംടനിരോധിക്കപ്പെട്ട മനസ്സ്, യ 
തൂ ഉപരമതേം:യാതൊന്നില് ഉപരതിയെ_ശമത്തെ_പ്രാപിക്കുന്നുവോ, യത്ര-യാതൊരവ 
സ്ഥയിത, ആത്മനിടആത്മാവില്_അന്തഃകരണത്തില്, ആത്മനാടബുങ്ധിപ്ത്തികൊണ്ട് 
ആത്മാനംപശ്യന് ആത്മാവിനെ കാണുന്നവനായിട്ടു, തുഷ്യതിടസന്തോഷിക്കുന്നു. 

യോഗം എന്നാല് എന്താണെന്നു വിശദമാക്കുവാന് ഭാവിക്കുന്ന ഭഗവാന് അതി 

നെറ ലക്ഷണം താഴെ വരുന്ന 4 മന്തങ്ങാംകൊണ്ടു. കാണിക്കുന്നു:---ആഭദ്യം സവികല്ലസമാ 

ധി:.ആനന്ദരുപത്തെ മനസ്സുകൊണ്ടു ധ്യാനിക്കുന്നത്' സവികല്ലസമാധി. അതിന്നു വിപരീ 
തമായ ഭാവനുകഠം മൂടിക്കുമ്പോഠം അതിനെ മുടന്തന്നെ ഇല്പാതാക്കുന്നതില് പ്രയത്നം വേ 

ണ്ടിലരും. ഇങ്ങിനെ വിപരീതഭാവനകളെ ജല്പാതാക്കുവാനുള്ള അഭ്യാസം ബലപ്പെട്ടുവരു 

മ്പോഠം ചിത്തചലനം വില്ല്യം. ഈ അവസ്ഥയില് മനസ്സിലുള്ള രജോഗുണം നശിക്കും. സ 
ത്വഗുണം അവശേഷിക്കും. ആ സ്ഥിതിയില് ശുദ്ധയായ ബുദഭ്ധിപ്ൃത്തികൊണ്ടു്” ആനന്ദസ്വ 
രൂപമായ ആത്മാവിനെ_ഇതുതന്നെ ഞാന്_എന്നു സാക്ഷത്തായറിഞ്ഞിട്ടു മോദിക്കും. ആ 
രൂഡ്ധനായ യോഗിക്ക്" ആത്മസന്ദശനം പ്രത്യക്ഷംതന്നെയെന്നിലിടെ സൂചിപ്പിച്ചു. നിമ്മ 
ലാകാശത്തില് പൂള്സ്റുചന്യനെ മാംസദൃഷ്യികൊണ്ടെന്നപോലെ വിശുദ്ധബുദ്ധിവൃത്തിയില് 
സച്ചിദാനന്ദാത്മാവിനെ ഹൃദയാകാശത്തില് കണ്ടു സന്തോഷിക്കുവാന് സാധിക്കുന്ന ഈ നി 

ല കിട്ടുവാന് എത്രയെയ്ിലും പരിശ്രമിക്കേണ്ടതാവശ്യം. എന്നാണിതില്നിന്നു ധരിക്കേ 
ണ്ടത്” 

91. സഖമാതൃന്തികംയത്തല് ബുദ്ധിഗ്രാഹ്ൃമതീന്ദ്രിയം 

വേത്തിയത്രനചൈവായം സ്ഥിതശ്ചലതിതത്വത$. 

ഏതൊരവസ്ഥയില്, അയം ഇവന്, ബുദ്ധിഗ്രാഹൃംടബുദ്ധിപ്ത്തികൊണ്ടറിയപ്പെട 

വാന് കഴിയുന്നതും, അതീന്ദിയം-ഇസ്രിയങ്ങംകദ വിഷയമല്ലാത്തതും, ആത്യന്തികം-നാശമി 
ല്ലാത്തതും, യത് ടയാതൊന്നൊ, തല്സുഖംവേത്തിടആ സുഖത്തെ അറിയുന്നു, യത്രസ്ഥിതഃട 
യാതൊന്നില് ഇരിക്കുന്നവനായിട്ടു, തത്വതഃടപരമാത്ഥസ്വരൂപത്തില്നിന്ന്', നചലതിട 
ചലിക്കുന്നില്ല. ി 

ചിത്തത്തിന്െറ ഏതൊരു സ്ഥിതി ലഭിക്കുമ്പോഠം യോഗി ബുദ്ധിപൃത്തികൊണ്ടു 
മാത്രം അറിവാന് കഴിയുന്നതും വിഷയേന്രിയസംബന്ധത്തില്നിന്നുണ്ടായതല്ലാത്തതിനാല് 
നാശരഹിതവുമായ സുഖത്തെ അറിയുന്നുവോ, ചിത്തം ഏതൊരു സത്വാവസ്ഥയിലെത്തു 
മ്പോഠം യോഗി ബുദ്ധിപൃത്തികൊണ്ടു മാത്രം അനുഭവിക്കപ്പെടാവുന്നതും ഇവ്രിയസംബ 
ന്ധംനിമിത്തം ഉണ്ടായതല്ലാത്തതിനാല് ഒരു കാലത്തിലും നാശമില്ലാത്തതുമായ സ്വാത്മാ 
നന്ദത്തെ അറിയുന്നുവോ. ഈ നിരതിശയാനന്ദം തന്െറ സ്വരൂപംതന്നെയെന്നനുഭവിച്ച 

ദിയുന്നുവോ, ആ പരമാനന്ദത്തില്നിന്നു എത്ര വമ്പിച്ച ബാഹ്ൃവിക്ഷേപഹേതുക്കഠം ഉണ്ടാ 
യാലും യോഗി ചലിക്കാതിരിക്കുന്നുവോ. 

ഉള, യംലബ്ലുവാചാപരംലാഭം മന്യതേ നാധികംതതഃ 

യസ്ത്രിന് സ്ഥിതോന ദുഃഖേന ഗുര്ഷണാപിവിചാല്യതേ. 

യംലബ്ലുവാടയാതൊന്നിനെ ലഭിച്ചിട്ടും അപരംലാഭംടഅന്യമായ ലാഭത്തെ, തത അധികം: 

അതിനെക്കാഠം അധികമെന്ന്; നമന്യൃയതേടവിചാരിക്കുന്നില്ലെയോം യസ്തിന്സ്ഥിതഃം: യാ 
തൊന്നി ല് ഇരിക്കുന്നവന്, ഗുരുണാടുഃഖേന അപിടവമ്പിച്ച ടഖത്താലും, നവിചാല്യതെട 

വിചലിപ്പിക്കപ്പെടന്നില്ലെയോ. 

ഏതൊരു ചിത്തപരിപാകാവസ്ഥയും, അതില്നിന്നനുഭവപ്പെടുന്ന ആത്മാവന്ദ 

വും ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാര്ം അതിനെക്കാഠംമിതെ യാതൊന്നും വലുതായിട്ടില്ലെന്നു വിചാരിക്കു 
ന്നുവോടയ ഏതൊരു നിലയില് സ്ഥിരനായിരിക്കുന്ന ആ യോഗിയെ ലെരകികങ്ങളായ ഏ 
തൊരു ടൂഭഖത്തിന്നും ആ ഡ്വാനത്തില്ന്നിന്നു ചലിപ്പ്രിക്കുവാ൯ ഷഴ്?കയില്ലെയോ. 
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83. തംവിദ്യാ ദുഃഖസംയോഗവിയോഗം യോഗ സംജ്ഞിതം. 
സനിശ്ചയേന യോക്തവ്യോയോഗേഠുനിപ്വിണ്ണചേതസാ. 

തംഅതിനെ, യോഗസംജ്ഞിതംടയോഗമെന്ന സംജ്ഞയുള്ളതായിട്ടു, വിദ്യാത്ടഅറിയേ 
ണം, ഭ$ഖസംയോഗവിയോഗംട8ഖങ്ങളുടെ ചേച്ചയോടു കൂടാത്തതാകുന്നും സഃ യോഗഃ 
ആ യോഗം നിശ്ചയേനംനിശ്ചയത്തോടുകൂടെയും, അനിവ്വിണ്ണുചേതസാംആലസ്യമില്ലാ 
ത്ത മനസ്സ്സോടകൂടെയും, യോക്തവ്യഃടചെയ്യത്തക്കതാകുന്നു. 

യോഗലക്ഷണങ്ങളെയെല്പാം പറഞ്ഞതിന്നുശേഷം യോഗസ്വരൂപം പറയുന്നു: 

ചിഷയങ്ങളില്നിന്നുണ്ടാകാവുന്ന ഒുഃഖങ്ങളുടേയും സുഖങ്ങളുടേയും സംയോഗം ഏതൊരവ 

സ്ഥയില് തീരെയില്ലാതെയാകുന്നുവോം അന്തഭകരണത്തിനെറ മഹനീയമായ ആ പരിണാ 

മത്തെയാണ്' യോഗം എന്നറിയേണ്ടത്' . സംസാരസമുദത്തില് മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആത്മാവി 
നെ യോഗംകൊണ്ടല്ലാതെ ഉദ്ധരിപ്പാന് കഴികയില്ല. അതിനാല് ശാസ്ത്രപ്രസിദ്ധവും വി 
ദ്വാന്മാരനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്' ഈ സിദ്ധാന്തം എന്ന നിശ്ചയത്തോടും അഭ്യാസകാലത്തില് 

കഷ്ടുമുണ്ടെന്നുള്ള വിചാരത്താല് അലസത കൂടാതേയും ഈ യോഗം മുമുക്ഷ്യക്കഠം അഭ്യസി 
ക്കേണം. എന്നാല് വിദേഹമുക്തി സിദ്ധിക്കും. 

84. സങ്കല്ലപ്രഭവാന് കാമാം സ്ത്രയക്ത്വാസര്വ്വാനശേഷതഃ 

മനസൈധേന്ദ്രിയഗ്രാമം വിനിയമ്യസമന്തതഃ. 

സങ്കല്ലപ്രഭവാന്-സങ്കല്ലത്തില്നിന്നുത്ഭവിക്കുന്നു, സവ്വാന്കാമാന്സകല ആഗ്രഹങ്ങളേ 

യും അശേഷത്മ-സമൂലം, തൃക്ത്വാടഉപേക്ഷിച്ചിട്ട, മനസാ ഏവടമനുസ്സകൊണ്ടുതന്നെ, 
ഇന്രിയഗ്രാമം-ജുന്രിയസംഘാതത്തെ, സമന്തതഃ--എല്പാററില്നിന്നും. സിയ 

ഹിച്ചിട്ട്'. 

സമാധിലക്ഷണം, സമാധിസ്വരൂപം സമാധിഫലം എന്നിവയെ പറഞ്ഞശേഷം 
സമാധി അഭ്യസിക്കേണ്ടും പ്രകാരത്തെ പറയുന്നു: പദാത്ഥങ്ങളില് രമണീയത്വകല്ലനം 

സങ്കല്പം. അതില്നിന്നാണ് ആ പടാത്ഥങ്ങളില് ആശയുണ്ടാകുന്നത്'. ആ വിധത്തില് കാ 

മങ്ങളുണ്ടാവാനിടവരുത്തരുത്'. എല്ലാ വിഷയങ്ങളില്നിന്നും മനസ്സിനെ പിന്വലിച്ചാല് 
മാത്രമേ കാമങ്ങളില്ലാതെയാകയു്ു. ലേശമാത്രം കാമസ്സ്ശമുണ്ടായാല് ആ മനസ്സ് സമാ 

ധിയില് സ്ഥിരപ്പെടകയില്ല. എണ്ണ ഒഴിച്ചു കളഞ്ഞാലും പാത്രത്തില് മിഴുക്കു നില്ലുന്ന 
വിധത്തില് പററിയിരിക്കുന്ന കാമബിജമായ സജ്ചല്ലനം മനസ്സില്നിന്നു സമൂലം ഉപേക്ഷി 
ക്കേണം. സമാധിസാധിപ്പ്യാനുള്ള ഉത്തമസാധനം ഇതാകുന്നു. ഇങ്ങിനെ സംകല്ലവും കാമവും 

ലേശംപോലുമില്ലാത്തതായ പരിശുദ്ധമനസ്സുകൊണ്ടുതന്നെ ജ്ഞാനകമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സം 

ഘാതത്തെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളില്നിന്നും പിന്വലിക്കേണം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിഗ്രഹിക്കുക, 
പിന്വലിക്കുകഎന്നുവെച്ചാത മനസ്സ് ഇസ്രിയങ്ങളോടഴു സംബന്ധപ്പെടാതിരിക്കുവാന് തക്ക 
നിലയില് ജരിക്കേണംം എന്നാണത്ഥം. കാമസമജല്ലജയം അതിന്നുള്ള അന്തരംഗസാധനം. 

അതു സിദ്ധമായാല് മനസ്സിന്നു ഇസ്്ിയങ്ങളോടും ഇസ്റ്രിയങ്ങംക്കു വിഷയങ്ങളോടും ചേച്ച 
യില്ലായ്യ ക്രമത്തില് സാധിക്കും. 

85. ശനൈഃ ശനൈരുപരമേല്ബദ്ധ്യാധ്ൃതിഗ്ൃഹീതയാ 

ആത്മസംസ്ഥംമനഃ കൃത്വാനകിഞ്ചിടപിചിന്തയേത്.. 

ശനൈഃ ശന്ദൈടക്രമത്തില്, ഉപരമേല്-ഉപരതിയെ പ്രാപിക്കേണം, ധല്ൃതിഗൃഹീതയാം- 
ദൂഡപ്രത്യയത്താല് വശീകരിക്കപ്പെട്ടം ബുര്ധ്യാ-ബുര്ധികൊണ്ടു്', മനുഃടമനസ്സിനെ, ആത്മ 

സംസ്ഥ കൃത്വാ ആത്മാവില് സ്ഥിരമാക്കീട്ടു, കിഞ്ചിത്” അപിടമറെറാന്നിനേയും, ൯ ചി 
ന്തയേത് ടചിന്തിക്കാതിരിക്കേണം 

ക്രമത്തില് ബാഹ്യവിഷയങ്ങളില്ിന്നും ഇസ്രിയങ്ങളില്നിന്നും വിപരീതഭാവനുക 

ളില്ന്ദിന്നും അന്തഃകരണത്തെ പിന്വലിക്കേണം. മനസ്സിന്െറ ബഹിപ്പേവൃത്തിയെ ശമി 
പ്പിക്കേണം. ബ്രഹ്മംതന്നെ സ്വ്വവും എന്ന ശാസ്ത്്ാത്ഥത്തെ അവലംബിക്കുന്നതുകൊണ്ടെ 

സിഭ്ധിക്കുന്ന ദുഡപ്രത്യയത്തോടുകൂട।യ ബുദ്ധിപൃത്തിയാല് മനസ്സിനെ ബ്രഹ്മത്തില് സ്ഥിര 

| 
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പ്പെടത്തിയശേഷം തല്ഭിന്നമായ യാതൊന്നിനേയും ചിന്തിക്കാതിരിക്കേണം. ഇതാണ് 
യോഗപ്പാഫ്ലിയെന്ന നില. 

6. യതോയതോനിശ്ചരതിമനശ്ചഞ്ചലമസ്ഥിരം 
ു ന തതസ്തതോനിയമ്യൈതദാത്മന്വേവവശംനയേത്. 

ചഞ്ചലം ഇളക്കമുള്ളതും, അസ്ഥിരംടഒന്നില്തന്നെ സ്ഥിരമല്ലാത്തതുമായ, മന്മടമനസ്സ്ം 

യതഃ യതഃ-ഏതേതു വിഷയങ്ങളിലേക്ക്", നിശ്ചരതിടസഞ്ചരിക്കുന്നുവോ, തത തതഃ-അ 
താതില്നിന്ന്', നിയമ്യടആകഷിച്ചിട്ടു', ഏതത് ടഇതിനെ_മനസ്സിനെ, ആത്മനി ഏവം 
ആത്മാവില്തന്നെ വശംനയേത് ടസ്ഥിരപ്പെടുത്തേണം. 

മനസ്സ് ചഞ്ചലവും ഒന്നില്ത്തന്നെ സ്ഥിരമായിരിക്കുന്ന സ്വഭാവമില്ലാത്തതുമാക 
ന്നതുകൊണ്ടെ പൂവ്വോക്തലക്ഷണമുള്ള യോഗം സാധ്യമല്ല എന്ന നിരാശയുണ്ടാകരുത്'. സ്വ 

തേചാപല്യവും അസ്ഥിരതയും ഉള്ളൂ മനസ്സ് ഏതേതു വിഷയങ്ങളിലേക്കു സഞ്ചരിക്കുന്ന 

വോ ആ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും അതിനി സ്സ്രാരങ്ങളും മായികങ്ങളുമാണെന്നുള്ളൂ വിചാരത്തോ 

ടുകൂടെ വൈരാഗ്യബലത്താല് ആ വിഷയങ്ങളില്നിന്നെല്ലാം മനസ്സിനെ പിന്വലിച്ചു" 

സച്ചിദാനുന്ദാത്മകമായ ആത്മാവില്ത്തന്നെ സ്ഥിരപ്പെടത്തുവാന് പ്രയത്തിക്കേണം. 

1]. പ്രശാന്തമനസംഷ്ടയേനം യോഗിനം സുഖമുത്തമം 

ഉപൈതിശാന്തരജസംബ്രഹ്മ ഭതമകലൃഷം 
ശാന്തരജസംടരജോഗുണം ശമിച്ചവനും. അകല്ലൂഷംടകല്ഷരഹിതനും, പ്രശാന്തമനുസംട 

അത്യന്തം ശാന്തമായ മനസ്സ്ോടുകൂടിയവനുമായം ബ്രഹ്മളതം ഏനുംയോഗിനുംടബ്രഹ്മമായി 
ഭവിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ യോഗിയെ, അനുത്തമംസുഖം-അത്ൃയശത്തമമായ സുഖം, ഉപൈതിടപ്പാ 
പിക്കുന്നു. 

നിത്യനിരന്തരസമാധിനിഷ്ണാബലത്താല് രജസ്തമോഗുണകായ്യുങ്ങളായ ബാഹ്യയവാ 
സനുകരം എല്ലാം ശമിക്കും. ഭേദഭാവനാത്മകമായ പാപം ഇല്ലാതാകും. അപ്പോം മനസ്സി 
ന്ന ഉത്തമശാന്തി സിദ്ധിക്കും. അപ്പ്യോഠം ആ ബുദ്ധിപ്പത്തിയില് ബ്രഹ്മസ്വരൂപാനുഭവമു 
ണ്ടാകും. അപ്രകാരമിരിക്കുന്ന യോഗിയെ അത്യുത്തമവും നാശരഹിതവും വിഷയസമ്പക്ക 

മില്ലാത്തതുമായ നിരതിശയാനന്ദം പ്രാപിക്കും. ആത്മാനന്ദം യോഗിക്കനുഭവപ്പെടും. സാ 
ധനാപേക്ഷകൂടാതെതന്നെ സുഷുപ്തിയില് സുഖം എല്ലാവരും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെല്ലൊ. അ 

തില്നിന്നു ആത്മാവിന്െറ സ്വരൂപം സുഖമാണെന്നറിയാമെല്ലെ. . അജ്ഞാനം മൂലത്തോ 
കൂടെ നുശിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് സുഷുപ്തിയില് ആനന്ദം മറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. സമാധി 

യിലാവട്ടെ ശുദ്ധബുഖ്ധിപ്ൃത്തിപ്രകാശത്താല് അജ്ഞാനാന്ധകാരം സീങ്ങിയിരിക്കയാല് ആ 
ത്മസ്വരൂപാനന്ദം യോഗ്। അനുഭവിച്ച് പരമാനുന്ദസ്വരൂപനായിത്തന്നെ വിളത്ങുമെ 
ന്നിവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 

98 യുംജന്നേവംസദാത്മാനം യോഗീവിഗതകലഷഃ 

സുഖേനബ്രഹ്മസംസ്ലശ മരൃന്തം സുഖമശ്നുതേ. 
ഏവംഇപ്രകാരം, സദാ-എപ്പോഴും, ആത്മാനം-ആത്മാവിനെ, യുംജന്അനുസന്ധാനും 
ചെയ്യുന്ന, യോഗിടസമാധിനിഷ്ണന്, വിഗതകലൂഷടകലൂഷലേശംപോലും ഇല്പാത്തവനാ 
യിട്ട്, സുഖേനംപ്രയത്തംകൂടാതെതന്നെം ബ്രഹ്മസംസ്സുശം-ബുൃഹ്മസ്സുശത്തോടുകൂടിയതും. ,അ 

ത്ര പ്യന്തംടനാശമില്ലാത്തതുമായയ സുഖം-ആനന്ദത്തെ, അശ് നുതേടഅനുഭവിക്കുന്നു. 

യോഗാനുഷ്ലാനംകൊണ്ടു മാത്രമേ കൃതാത്ഥനാകയുക്ളു. അതുകൊണ്ടല്ലാതെ ബ്രഹ്മാ 

നൂന്ദം അനുഭവപ്പെടുകയില്ല. ജിവനുക്തി സുഖത്തിന്നാജ്ക്കോണ്ടെ യോഗം അഭൃസിക്കേണം 

എന്നു ത്തം സ്യൂവും മിഥ്യയെന്നുറപ്പോടുകൂടെ സവ്വയേ്യിയങ്ങ 
ഭേയും വിഗഹിച്ച്' എപ്പോഴും ആത്മാവിനെ അനുസന്ധാനംചെയ്യുന്ന യോഗി, ഭേദദശ 
നമാകുന്ന പാപത്തില്നിന്നു നിര്മ്മുക്തനായിട്ടു ബ്രഹ്മസ്സശത്തില്വിന്നുണ്ടായതും അതി 
നാല്ത്തന്നെ നാശമില്ലാത്തതുമായ ആനന്ദത്തെ പ്രയത്തംകൂടാതെതന്നെ അനുഭവിക്കുന്നു. 

അതുകൊണ്ടു നദിത്യാനുന്ദിയായി ജീവിപ്പാനുപകരിക്കുന്ന സമാധിയോഗം അവശ്യ ര്യം സമ്പാ 
ടിക്കത്തക്കതാണെന്നു മുമുക്ഷു ധരിക്കേണം. 
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99. സര്വ്ൃഭതസ്ഥമാത്മാനം സര്വ്ൃഭതാനിചാത്മനി 

ഈക്ഷതേയോഗയുക്താത്മാസര്വ്ൃവത്രസമദശനഃ. 

യഷോഗയുക്താത്മാടയോഗത്തോട ചേന മനസ്സ്സോടുകൂടിയവനും, സവ്ൃത്ര-എല്ലാററിലും, സ 

മദശനസമത്തെ കാണുന്നവനുമായവന്, സവ്വഭതസ്ഥം-സവ്ൃഭതങ്ങളില് സ്ഥിതിച്െയ്യു 

ന്നതായിട്ടു, ആത്മാനം-ആത്മാവിനേയും, ആത്മനിടആത്മാവില്, സവ്യഭതാനിടസ്വ്ഭൂത 
ങ്ങളേയും, ഈക്ഷതേടകാണുന്നു, 

പുരുഷന്, അവനെ പരമപുരുഷാത്ഥത്തോടു യോജിപ്പിക്കുന്നതായ യോഗത്തില്_ 
സമാധിയില്_ ലയിച്ചിരിക്കുന്ന മനസ്സ്സോടുകൂടിയവനായാല് അവന്െറ ദഗനം എങ്ങും അ 
വിശേഷേണ ല്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ആത്മാവില്തന്നെ ആയിരിക്കും. ഇതിനെയാണ്” സമ്ൃഗ്' 
ഭശനം൨ ശരിയായ കാഴ്ച, എന്നുപറയുന്നത്” അതു സിദ്ധിച്ചവന് ബ്രഹ്മാവുമുതത പുല്ക്കൊ 

ട്രിവരെയുള്ള സകല ഭൂതങ്ങളില് ഏകനായ ആത്മാവിരിക്കുന്നുവെന്നും സവ്യഭൂതങ്ങളും ആ 

ത്മാവില്തന്നെയിരിക്കുന്നുവെന്നും കാണുന്നു. നാമരൂപഭേടങ്ങളെ കാണുന്നില്ല. സത്യവസ്ത 

വിനെ മാത്രം കാണുന്നു. നാനാത്വം നശിക്കുന്നു. ഏകത്വം അനുഭവപ്പെടുന്നുവെന്നു സാരം. 

പലവിധരൂപനാമങ്ങളുള്ള എല്പാ പാത്രങ്ങളും മണ്ണൂതന്നെ. മണ്ണുതന്നെ പാത്രാകൃതിയി 
ല് വിളങ്ങുന്നു. പാത്രരൂപാടികഠം മണ്ണിനെ വിട്ടിരിക്കുന്നില്ല. സല്ല്യുമാണെന്നു തോന്നിയത്” 
രജ്ജുവിനെറ സ്വരൂപം അറിയാഞ്ഞതുകൊണ്ടുമാത്രമാണ്. അതറിഞ്ഞപ്പ്യോഠം അതു മാത്ര 
മല്ലാതെ സ്ലം ഉണ്ടായിട്ടേയില്ല എന്നനുഭവപ്പെടന്നതുപോലെ ബ്രഹ്മദശനം സിഭ്ധമായാ 

ത ഏകമായ അതു മാത്രമല്ലാതെ ഇതരമായിട്ടു യാതൊന്നുമില്ലെന്ന അനുഭവം സമാധിനി 

ഷ്ലന്നു സിദ്ധിക്കുന്നു. ഇതുതന്നെ പരമപുരുഷാത്ഥപ്രാഫ്തിലക്ഷണമായ മോക്ഷം. പുരുഷ൯ 

ഇതു സമ്പാദിക്കുമ്പോഠം മാത്രം കൃതാത്ഥനായ്ക്കരും. ഇതു സമ്പാഭിപ്പാന് സമാധിയഭ്യസിക്കേ 
ണം എന്നു സിദ്ധാന്തം. 

80. യോമാംപശ്ൃതിസവ്വത്ര സര്വ്വംചമയിപശ്യതി 

തസ്യയാഹംനപ്രണശ്യാമിസചമേ ന പ്രണശ്യതി. 
യടയാതൊരുവന്, സര്വ്വത്ര-എല്ലാററിലും, മാംപശ്യതി-എന്നെക്കാണുന്നുവോ, സര്വ്വം 
ച-എല്ലാററിനേയം, മയിപശ്യതി-എന്നില്കാണുന്നുവോ, തസ്യ--അവന്നു , അഹം-ഞാന്, 
നപ്രണശ്യാമിടഅദശന്ത്തെ പ്രാപിക്കുന്നില്ല. സഃചം-അവനും, മേ-എനിക്കും. നുപ്രണശ്യ 
തിടപ്രണാശത്തെ പ്രാപിക്കുന്നില്ല. 

മുന്വിവരിച്ച ബ്രഹ്മജ്ഞാനിയയം ഇരശ്വരനായ ഞാനും ഒന്നുതന്നെ. രൂപം രണ്ടാ 
ണെന്നു തോന്നിയാലും വസ്ത്ര ഒന്നുതന്നെ എന്നു കാണിക്കുന്നു:-_-യാതൊരുവന് ബബ്ൃഹ്മാദി 
സ്തൂംബപയ്യുന്തമുള്ള സ്വത്തിലും സച്ചിദാനന്ദാത്മാവേകന് വസിക്കുന്നുവെന്നും, സച്ചിദാ൯ 
ന്ദാത്മാവിത സര്വ്വവും വസിക്കുന്നുവെന്നും കാണുന്നുവോ അവന് ഒരു കാലത്തിലും ഒരു വ 

ിലും എന്നെ കാണാതിരിക്കുന്നില്ല. ഞാനും അവനെ വിട്ടിരിക്കുന്നില്ല. അവനും ചിദേ 
കരസനായ എന്നെ മാത്രമല്ലാതെ മറെറാന്നിനേയും കാണുന്നില്ല. ആത്മാവായ തന്നില്മാ 

തൂമല്ലാതെ ദേഹേയ്രിയാടിഭാവങ്ങളില് ആത്മഭാവന൯_താദാത്മ്യഭാവം_അവന്നൊരുകാല 
ത്തിലും ഉണ്ടാകയില്ല. മരുഭൂമിയില് ഉണ്ടെന്നു തോന്നിയ ജലമോ തിരമാലകളോ മരുവില് 

്രിന്നു ഭിന്നമല്ല. ഭൂരാന്തബോധം മാത്രമാണെന്ന്” മരുവാണെന്നറിഞ്ഞവന്ന്' അനുഭവപ്പെടു 

ന്നതുപോലെ ബ്രഹ്മവിത്തിന്നു നാമരൂപാടിസഹി തമായ ലോകവും സ്വദേഹാദിസപവ്വഭാവ 
വും മിഥ്യയാണെന്നനുഭവപ്പെടുന്നുവെന്നു സാരം. 

81. സര്വ്ൃഭുതസ്ഥിതംയോമാം ഭജത്യേകത്വമാസ്ഥിതുഃ 

സര്പ്ൃഥാവത്തമാനോപി സ യോഗീമയി വത്തതേ. 

ഏകത്വം-ഏകമെന്ന ഭാവത്തെ, ആസ്ഥിതടടദ്റഡ്ഥമായവലംബിച്ചം, യോഗീടബ്രഹ്മജ്ഞാനിം 
സവ്യഭതസ്ഥിതം-സവ്ൃഭതങ്ങളില് ല്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന, മാടേഎന്നെ, ഭജതിഭജിക്കുന്നു, സ 
വ്ൃഥാ-സവ്യവിധത്തില്, വത്തമാനഃഅപിടഇരിക്കുന്നവനായിരുന്നാലും, സഃ--അവന്, മയി 
എസില്. വത്തതേ- ഇരിക്കുന്നു. 

സമ്ൃഗ് ഭശവത്തിന്െറ ഫലം സവ്വൃതര ബ്രഹ്മദശനവും ബ്രഹ്മംതന്നെ ആത്മാവെന്ന 
അനുഭവവും ആകുന്നുവെന്നു മുമ്പെ സ്നചിപ്പിച്ചു. ഈ ശ്ലോകത്തില് ആ യോഗി ശരിരസഹി। 



ശ്രീമത്ഭഗവല്ഗീത 101 

തനായതുകൊണ്ടു പ്രാരബ്ലാനുസരണം എങ്ങിനെ ജീവിക്കുന്നതായാലും സ്വനിഷ്ഠയില്ന്നിന്നു 

തെററാത്തവനും ദേഹാവസാനത്തില് മുക്തനുമാകുന്നുവെന്നുപദേശിക്കുന്നു:-_ 

ബ്രദ്മമല്പാതെ ഇതരമായിട്ടു യാതൊന്നുമില്ല. ഞാന് ബ്രഹ്മംതന്നെയെന്ന അനുഭവ 
ത്താലും ശാസ്ത്ര്ഞാനബലത്താലും സപ്യഭതങ്ങളിലും ഏകവിലയില് ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഏ 

സ്നെ അഭേദമായിട്ടുതന്നെ യോഗി ഭജിക്കുന്നു. അവന് പ്രാരബ്ലാനുസരണം ഏതുവിധത്തില് 

ജീവിക്കുന്നതായാലും എന്നില്തന്നെയിരിക്കുന്നു. ബ്രഷ്മദദൃഷ്ഠി മാത്രമല്ലാതെ ശരീരേസ്ിയാദി 
കളില് ആത്മഭാവമില്ലാത്തതിനാല് അവന് ബ്രഹ്മംതന്നെയാകുന്നുവെന്നു സാരം. 

92, ആത്തമൌപമ്മയേന സ്ത്ര ഡമം പശ്ൃതിയോര്ജ്ജുന। 

സുഖംവായദിവാദുഭഖം സ യോഗി! പരമോ മതഃ. 

ആത്മെപമ്യേനടതന്നെത്തന്നെ ദുഷ്ടാന്തമാക്കിട്ടു, സവ്വതംസവ്യപ്രാണികളിലും, സുഖം 
വാംസുഖത്തെയോ, യടിവാ ൭8ഖം-9£ഖത്തെയോ, സമംടതുല്യമായിട്ടു, യഃ പശ്യതിടയാ 
തൊരുവന് കാണുന്നുവോ, സഃ യോഗി-ആ യോഗി, പരമ്ഃ--അതുല്കൃഷ്ണന് എന്ന്, മതഃ 
എന്െറ അഭിപ്രായം. 

മുമുക്ഷുക്കഠം സവ്വുവിധത്തിലും ലോകഹിതകാരികളായിരിക്കേണം എന്നുപദേശിക്കുന്നു. 
ഏതൊരുവന് സവ്വഭതങ്ങളുടെയും സൃഹൃത്തും ശാന്തുനുമായിട്ടു സവ്വപ്രാണികഠംക്കും തന്നെ 
പ്പോലെത്തന്നെ സുഖവും ഒ॥ഖവും എന്നു തുല്യഭാവത്തില് കാണുന്നുവോ:-_ഏതുവിധം അ 

നയന് തന്നോടു പരിമാറിയാത സുഖമോ ആവിധം താന് അന്പ്യനോടും ഇടപഴകേണം. ഏതു 

വിധം തന്നോടു മറെറാരുവന് പരിമാവമ്പോഠം തനിക്കു ദുഃഖം തോന്നുന്നുവോ ആവിധത്തില് 

താന് അന്യനോടു പരിമാറരുത്'; അതവന്നു ഃഖമായഡ്ക്ുരും എന്ന്' തന്നെത്തന്നെ ഉപമയാ 

ക്കീട്ടു സവ്ൃപ്പാണിഹിതത്തിന്നായി മാത്രം യാതൊരുവന് പ്രവ്ൃത്തിക്കുന്നുവോ ആ യോഗി 

എല്ലാ ജ്ഞാനികളില്വെച്ചും ഉല്കൃസ്എനാകുന്നുവെന്നാണെനെറ അഭിപ്രായം. താന് ജ്ഞാ 

നിയാകയാല് പുണ്യപാപങ്ങാംതന്നെ സ്ത്രശിക്കയില്ലെന്ന വിചാരത്താല് സ്വേച്ഛാചാരം 
ഇ്ഞാഡികഠം സ്വീകരിക്കരുതെന്നഭിപ്രായം. 

അജ്ജുന ഉവാചം-അജ്ജുനന് പറഞ്ഞു. 

98. യോയം യോഗസ്ത്വയാപ്രോക്തഃ സ്ഥമ്യേന മധുസൂദന 

ഏതസ്യാഹം ന പശ്യാമി ചഞ്ചലത്വാല് സ്ഥിതിം സ്ഥിരാം. 

മധുസ്മദന്ടഹേ കൃഷ്ണ! യ അയം യോഗഃടയാതൊരീയോഗം, സാമ്യേനടസമഭാവത്തോഴു 
കൂടെ, ത്വയാടനിന്ധിരുവടിയാല്, പ്രോക്തഃ-പറയപ്പെട്ടുവോ, ഏതസ്യ ഇതിന്െറ, സ്ഥി 

രാംസ്വിതിംടസ്ഥിരയായ സ്ഥിതിയെ, ചഞ്ചലത്വാല്ടചാഞ്ചല്യംനിമിത്തം, ൯ പശ്യാമി 
ഞാന് കാണുന്നില്ല. 

എല്ലാവരിലും സമഭാവനയുണ്ടാകേണം. ആത്മാവില് മനസ്സിനെ സ്ധിരപ്പെട 
ത്തേണം മറെറാന്നിനേയും ചിന്തിക്കരുത്?" “4കാററില്ലാത്ത സ്ഥലത്തിലെ ദീപംപോലെ 
മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കേണം?? എന്ന ഭഗവടുപദേശം കേട്ട അമജ്ുനന് ചഞ്ചലമായ മന 

സ്സിനെ സ്വിരമാക്കാനുള്ള ഉപായമെന്താണെന്നറിവാനാഗരഹത്തോടുകൂടെ പറയുന്നു:__ഹേ 

കൃഷ്ണ] നിന്തിരുവട്। സമയ്ിലയെ ആസ്സരദമാക്കിട്ടു യാതൊരു യോഗത്തെ ഉപദേശിച്ചുവേദു 
മനസ്സ് സ്വഭാവത്താല്തന്നെ ചലിക്കുന്നതാകയാല് ഈ യോഗത്തില് മനസ്സിന്നു സ്ഥിര 
സ്ഥിതി ലഭിക്കുമെന്നു ഞാന് വിചാരിക്കുന്നില്ല. രാഗാടിദോഷഴുഫ്ടമമായ മനസ്സില് സമഭാ 
വനു ഉണ്ടാവാന് വിഷമമെന്നഭിപ്രായം. 

84. ചഞ്ചമ്മഹിമനഭകൃഷ്ണു! പ്രമാഥിബലവദ്ദ,ഡം 

തസ്യ്യഹേം നിഗ്രഹംമന്ന വായോരിവസുദുഷ്രം. 

ഹിടഎന്തുകൊണ്ണെന്നാല്, കൃഷ്ണ/ടഹേ പരമാത്മസ്വരൂപ, മനഃടമനസ്സറ്', ചഞ്ചലംടചലി 
ച്ുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും; പ്രമാഥിപുരുഷനെ ക്ഷോഭിപ്പിക്കുന്നതും,ബലവത് -ശകതിയേറെയു 
ള്ളതും. ദൂഡം മറപ്പേറിയതും ആകുന്നു, തസ്യഅതിനെറ, നിഗഹംടഅടക്കം, വായോ 
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ഇവടവായുവിനെറതെന്നതുപോലെ, സുദഷ്കരം--ഏററവും പ്രയാസമുള്ളതാണെന്നു, മന്യേട 
ഞാന് വിചാരിക്കുന്നു. 

മുന്പറഞ്ഞതിനെത്തന്നെ വിശദമാക്കുന്നു:-_ഹേ നിത്യാനന്ദസ്വരുപനായ പര 
മാത്മന്! മനസ്സ് ചലിപ്പുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും പുരുഷനെ പലവിധത്തില് ക്ഷോഭിപ്പിക്കുന്ന 

തും അതി ശക്തിയുള്ളതും അത്യന്തം മറപ്പള്ളതുമാകയാല് അതിനെ അടക്കുകയെന്നത്' വായു 

വിനെ ചലിപ്പ്ിരിക്കാതെയാക്കുക എന്നതുപോലെ അതി പ്രയാസമുള്ളതാണെന്നു ഞാ൯ വി 

ചാരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടതിനെ നിഗഹിക്കേണ്ടതെങ്ങിനെയാണെന്നുപദേശിക്കേണ്ണമെ 

ന്നഭിപ്രായം. 

ശ്രിഭഗവാനുവാചടശ്രീഭഗവാനരുളിചെയ്തു. 

85. അസംശയം മഹാബാഹോ മനോദുന്നിഗഹംചലം 

അഭ്യയാസേനതു കൌന്തേയ വൈരാഗ്യേണച ഗൃഹഫ്യൃതേ. 

മഹാബാഹോ!ടഹേ പരാക്രമശാലിന്!, ചലം മനഃടചഞ്ചലമായ മനസ്സ്, ഭുന്നിഗഹംട 
നിഗ്രഹിക്കാന് പ്രയാസമുള്ളതുതന്നെ, അസംശയം-സംശയമില്ല, തു-എന്നാല്, കെരന്തേ 
യടഹേ കുന്തിപുതരിം അഭ്യാസേനടഅഭ്യാസംകൊണ്ടും, വൈരാഗ്യേണചടവൈരാഗ്യംകൊ 
ണ്ടും, ഗൃഹൃതേടനിഗഹിക്കപ്പെടാവുന്നതാകുന്നു. 

ഹേ പരാക്രമശാലിയായ കുന്തീപുത! ചഞ്ചലമായ മനസ്സിനെ ആടക്കുന്നത്' എളു 

പ്രുമായ പ്രവൃത്തിയല്പ എന്ന നിന്െറ അഭിപ്രായം ശാസ്ത്രസമ്മതവും ലോകം അനുഭവിച്ചറി 
യുന്നതുമാണെന്നതില് സംശയമില്ല. എന്നാല് അതു തീരെ അസാധ്യമാണെന്നു കരുതേണ്ട. 

ഉപായം പറയാം. ശ്രദ്ധിച്ചു കേഠക്കുക. ശ്രതിസ്ത്തിയുക്തികളാല് സവ്വമായ ലോകവും മി 

ഥ്യയാണെന്നുറക്കുമ്പോഠം വിഷയങ്ങഠം നിസ്സ്റാരങ്ങളും ബന്ധഹേതുക്കമൂമാണെന്ന ശരി, 
യായ അറിവുനിമിത്തം അവയില് വിരക്തിയുണ്ടാകും. അതുവിമിത്തം വിഷയങ്ങളില് ജനി 
ക്കുന്ന വൈരസ്യം രസമില്ലായ്യയാകുന്ന_വൈരാഗ്യംകൊണ്ടും, ഈ വിരക്തിയെ വിരോധി 
ക്കുന്ന ഭാവം മനസ്സില് കടന്നുകൂടാതെയിരിപ്പാന് നിരന്തരം ശീലിക്കുന്നതുകൊണ്ടും, ഈ സം 
സാരഭുഃഖത്തില്നിന്നു കരയണയേണമെന്നുള്ത തീവ്വമോക്ഷേച്ഛുകൊണ്ടും. മന്ദസ്സ്രിന്െറ ചാ 

ഞ്ചല്യത്തെ ജയിക്കാന് സാധിക്കും. അതിനാല് വൈരാഗ്യസഹിതമായ നിരന്തരാഭ്യാസം 

അത്യാവശ്യമാകുന്നു. 

80. അസംയതാത്മനായോഗോ ദുഷ് പ്രാപഇതിമേമതിദഃ 

വശ്യാത്മനാതുയതതാശക്യോയ/വാപ് തുമുപായതഃ. 

അസംയതാത്മനാടമന്സ്സ്ിനെ അടക്കാത്തവനാല്, യോഗഃടസമാധി, ഷ് പ്രാപടടപ്രാപി 
പ്രാ൯ പ്രയാസം. ഇതിമേമതി-എന്നാണെന്െറ അഭിപ്രായം, തുംഎന്നാല്, വശ്യാത്മനാം 
മനസ്സിനെ വശീകരിച്ചവനും, യതതാടപരിശ്രമിക്കുന്നവനുമായാല്, ഉപായത!ടഈ ഉപാ 
യത്താല്, അവാപ് തുംടപ്രാപിപ്പാന്, ശക്യഭടസാധിക്കുന്നതാകുന്നു. 

വൈരാഗ്യാഭ്യാസബലത്താല് മനസ്സിനെ അടക്കാതിരിക്കുന്നവന്ന്' സമ്ൃഗ് ദശനാ 
ത്മകമായ യോഗം സാധ്യമല്ല. നേരേമറിച്ച്' മനസ്സിനെ സ്വാധീനപ്പെടുത്തിയവന്നു ഇവി 
ടെ പറഞ്ഞ ഉപായത്തിന്െറ സഹായത്താല് സമാധി സാധിക്കാവുന്നതുതന്നെ, എന്നാ 

ണെനെറ അഭിപ്രായം. 

അജമ്മുന ഉവാച_അജത്കകുനന് പറഞ്ഞു. 

81. അയതിഃ ശ്രദ്ധയോപേതോ യോഗാച്ചലിതമാനസഃ 

അപ്രാപ്യയോഗസംസിക്ധിം കാംഗതിം കൃഷ്ണഗക്ഛുതി 

ശ്രദ്ധയാ ഉപേതഃംശ്രദ്ധയോടുകൂടിയ, അയതിടേയതിയല്ലാത്തവന് സമാധിയില് പ്രവൃത്തി 

ക്കാത്തവന്, യോഗാത് ടയോഗത്തില്നിന്നു, ചലിതമാനസഃടചലിച്ച മനസ്സോടുകൂടിയവ 
൯, യോഗസംസിഭ്ധിംയോഗത്തിന്െറ സമ്യക് സിദ്ധിയെ, അപ്രാപ്യടപ്രാപിക്കാതെക 
ണ്ട്, കൃഷ്ണിടഹേ ആനന്ദസ്വരൂപ! കാം ഗതിംഎന്തു ഗതിയെ, ഗച്ഛൂതിടപ്രാപിക്കും. 
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യോഗം സാധിപ്പ്യാനുള്ള ഉപായം അറിഞ്ഞ, കമ്മങ്ങളെയെല്ലാം വെടിഞ്ഞ, യോ 
ഗന്നിഷ്ണക്കായി പ്രവൃത്തി തുടങ്ങി പുണ്ണൂഫലം സിദ്ധിക്കുംമുമ്പേ മരിച്ച എന്നുവന്നാല് സി 
ഭ്ധിക്കുന്ന ഗതിയെന്താണെന്നറിവാന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന അജജുനന് ചോടിക്കുന്നു:-_-ഹേ നി 
ത്യാനുന്ദസ്വരൂപ! യോഗാനുഷ്ഠാനംകൊണ്ടു മാത്രമേ സമ്ൃഗ് ജ്ഞാനവും മോക്ഷവും സിദ്ധി 
ക്കുകയുള്ളൂവെന്നു വിശ്വാസപൂവ്വം പ്രവൃത്തിയാരംഭിച്ചു. പ്രാരബ്ധവശാല് പ്രതിബന്ധം 
നേരിട്ടു, സമാധി സിഭ്ധിച്ചില്ല. അതുനിമിത്തം ബ്രഹ്മംതന്നെ ഞാന് എന്ന ദൂഡനിശ്ചയമു 
ങ്രായില്ല. വിഷയവാസനുകൊണ്ടോ ഭുരിതംകൊണ്ടോ വിപരീതഭാവനയുണ്ടായി. സമ്യഗ്' 

ദഭശനം എന്ന യോഗഫലം അനുഭവപ്പെടും മുമ്പേ ശരീരവും നശിച്ചുവെന്നു വന്നാല് ആ 
യോഗിക്കുള്ള ഗതിയെന്താണെന്നരുളിച്ചെയ്യേണം:-__കമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചതിനാല് സ്വഗ്ഗ 

ഗതിക്കവകാശമില്ല. വിഷ്ണുവാദി ദേവതകളെ ഉപാസിക്കാഞ്ഞതിനാല് അവരുടെ ലോക 

പ്രാഫ്്രിയില്ല. സമാധിയില്നിന്നുണ്ടാകേണ്ടതായ സമ്ൃഗ്ദശനുമില്ലാത്തതിനാല് മുക്തിയി 
ല. പാപം ചെയ്യാഞ്ഞതിനാല് ഭൃശ്ലതിയുമില്ല. അതിനാല് ഈ തരക്കാരന്നു സിദ്ധിക്കുന്ന 

ഗതിയെന്താണെന്നറിവാനാഗ്രഹമുണ്ടു. 

8. കല്പിന്നോഭയവിഭൂപൂച്ഛിന്നാഭമിവനശ്ൃതി 

അപ്രതിഷ്ലരോമഹാബാഹോ വിമൂഡോബ്രഹ്മണഃ പഥി. 

ബ്രഹ്മണപപഥിടബ്രഹ്മമാഗ്ലുത്തില്, വിമൂഡടവിപരീതഭാവത്തെ പ്രാപിച്ചവനും, അപ്പതി 
ദടപ്രതി്ല_അവലംബം_ഇല്ലാത്തവനുമായ യതി, ഉഭയഭഷ്യൂമടരണ്ടു ഗതിയില്നിന്നും ൫ 
ഷ്ടൂനായിട്ട് , ഛിന്നാഭം ഇവടവിച്ചിന്നമായ മേഘംപോലെ; നശ്യതി കച്ചിത് ടനുശിക്കുമോ. 

ബ്രഷ്മമാഗ്ലുത്തില് ജ്ഞാനം അനുഭവപ്പെട്ടില്ല:---സമാധിനിഷ്ണ സാധിച്ചില്ല. കമ്മ 
മോ ജ്ഞാനമോ ഏതെമ്ിലും ഒന്നില് പ്രതിഷ്ട സിദ്ധിച്ചില്ല. കമ്മഫലപ്രാഫ്്ിയും മോക്ഷവും 
സിദ്ധിക്കാതെ രണ്ടില്നിന്നും ഭൂഷ്ടൂനായ ഈ യതി വിച്ഛിന്നമേഘംപോലെ നശിക്കുമോ 
എന്നാണ് സംശയം. 

899. ഏതംമേ സംശയം കൃഷ്ണ! ഛേത്തുമ൪ഹസ്യശേഷതഃ 

ത്വദസ്ത്ഃസംശയസ്യാസ്യഛേത്താനഹ്ലൂപപട്ദതേ. 

കൃസ്ണുിടസദാനന്ദമൂത്തേ, ത്വം-നിന്തിരുവടി, മെ-എനെറം ഏതംസംശയംഈ സംശയ 
ത്തെ, അശേഷതഃടനിശ്രേഷം, ഛേത്തുംടഛേടിപ്പാനാഷ്ക്ൊണ്ടു, അര്ഹസിടസമത്ഥനാകു 
ന്നു ത്വദന്യടഅങ്ങയില്നിന്നന്യന്, അസ്യ സംശയസ്യഈ സംശയത്തിന്െറ,ഛേത്താം: 

ഛേത്താവ്', ന ഉപപദ്യതെട ഇല്ലം ഹിംഎന്നതു പ്രസിദ്ധം. 

അല്ലയോ നിത്യാനുന്ദസ്വരൂപ। നിന്തിരുവടിതന്നെ എന്െറ ഈ സംശയം തീപ്പ്യാ 
൯ സമത്ഥനായിട്ടുള്ളു. ജൂഷികളുടേയും ദേവന്മാരുടേയും ആടികത്താവായ ന്ിന്തിരുവടിക്ക 

ല്ലാതെ ഈ സംശയം തീക്കാന് മററാക്കും സാധിക്കയില്ല, ഈ സംശയം തീന്നാലല്ലാതെ 

മുമുക്ഷയക്കഠംക്ക്' നിഭയത്തോടുകൂടെ യോഗത്തില് പ്രവ്ൃത്തിപ്പാനും കഴികയില്ലെന്നു സാരം. 

ശ്രിഭഗവാനുവാചംശ്രീഭഗവാന് പറഞ്ഞു. 

40. പാത്ഥനൈവേഹനാമുത്രവിനാശസ്തസ്യ വിദ്യതേ 

നഹികല്യാണകൃത്കശ്ചില് ദുഗ്ലതിം താതഗച്ഛൂതി. 

താത! ഹേ പാത്ഥ!-അല്ലെയോ പൃഥാപൃതര, തസ്യ--അവന്നു, ഇഹം-ഈ ലോകത്തിലോ, പര 
ടപരലോകത്തിലോം, വിനാശഃടര്ഗതിം ൯ വിട്യതെടഭവിക്കുന്നില്ല, കല്യാണകൃതിടമംഗ 

ഇത്തില് പ്രവൃത്തിക്കുന്ന, കശ്ചില്-ഏതൊരുവനും, ഭര്ഗതിംടനരകത്തെ, നഹിഗച്ഛുതിടപ്രാ 
പിക്കുന്നില്ല. 

എന്നില്നിന്നു പഠിക്കുന്ന യോഗവിദ്യയെ ശിഷ്യപരമ്പരാദ്വാരാ വിസ് തൃതമാക്കു 
വാന് ത്രനോതി വിസ്താരയതി എന്ന ധാത്വത്ഥത്താത താതശബ്ദാത്ഥം) സമത്ഥനായ അ 

ജജുന! ബ്രഹ്മധ്യാനമാകുന്ന മംഗജകമ്മത്തില് ഏപ്പെട്ട ഏതെമ്ിലും ഒരുവന്നു ഏതെങ്കിലും 
സംഗതിവശാല് പരമസിദ്ധി ലഭിക്കുന്നതിന്നു മുമ്പേ ശരീരനാശം സംഭവിക്കുന്നതായാല് 
കൂടെ ഇഹത്തില് സജ്ജനനിന്ദ മുതലായ ഭുഷ്ണീത്തിയോ മരണാനന്തരം പരലോകത്തില് 



104 ആറാം അദ്ധ്യായം ടം 

നരകപ്രാപ്തിയോ സംഭവിക്കയില്ല. ശമദമാദി സഹിതനായിട്ട്' ബ്ഹ്മധ്യാനും പരിശീലിക്കു 
ന്നതിനേക്കാഠം ഉല്കൃഷ്ണമായ തപസ്സു മറെറാന്നുമില്ലെന്ന്' ശാസ്്രസിദധാന്തമാകയാരി ഭയോ 
ഗ്രൂഷ്ടുന്നു ഒരുകാലത്തിലും ഒരു ലോകത്തിലും ഹാനിയില്ലെന്നു ധരിച്ചുകൊടംക. 

41. പ്രാപ്യപണ്യകൃതാം ലോകാനുഷിത്വാശാശ്വതീഭ സമാഃ 

ശുചീനാം ശ്രീമതാം ഗേഹേ യോഗ്ഭൂഷ്ടോടിജായതേ. 

പുണ്യക്ൃതാം-പുണ്യംചെയ്തുവരുടെ, ലോകാന്ലോകങ്ങളെ, പ്രാപ്യടപ്രാപിച്ചിട്ടം ശാശ്വ 
തീ സമാഃടഅനേകം വത്സരകാലം, മഷിത്വാട വസിച്ചിട്ടം ശുചീനാംട ശുദ്ധിയുള്ളവരും, 

ശ്രീമതാം-രാഗ്യമുള്ളവരുമായവരുടെ, ഗേഹേംവംശത്തില്, യോഗഭഫ്ടടേയോഗ്രഭഷ്യന്, അ 
ഭിജായതേടജനിക്കുന്നു. 

ഭഷ്ഠമ്മബലത്താത സമാധിയുടെ പരമഫലം പ്രാപിക്കാതെ മരിച്ച യോഗഭഷ്ടന് 
അശ്വമേധാദിപുണ്യയകമ്മങ്ങഠം അനുഷ്ിച്ചവക്കു സിദ്ധിക്കുന്ന പുണ്യലോകങ്ങളെ പ്രാപിക്കും. 
അനേകകാലം അവിടെ സുഖിച്ചിരുന്നശേഷം ഈ ലോകത്തില് യോനിബീിജകമ്മാടികളാല് 
പരിശുദ്ധന്മാരും ഭാഗ്യവാന്മാരുമായവരുടെ കുലത്തില് ജനിക്കും. കമ്മികഠംക്ക്' കമ്മഭംശം 
വന്നാല് പുണ്യലോകപ്രാഫ്ടിയില്ലം എണ്ണകാച്ചുന്നതില് പാകം തെററിയാല് ആ, എണ്ണ രോ 

ഗത്തെ നശിപ്പിക്കയില്ല. അതുപോലെയാണ് കമ്മം. സാംഗമായാല് മാത്രമേ ഫലം സിദ്ധി 

ക്കയുള്ളൂ. യോഗം അങ്ങിനെയല്ല. എത്രയെതരനേരം ബ്രഷ്മധ്യാനം ചെയ്യുന്നുവോ അത്രയത 
സമയം ഫലം സിദ്ധിക്കുന്നുണ്ടു'. അതുകൊണ്ടാണ് യോഗഭൂഷ്ടുന്നു പുണ്ദലോകപ്രാപ്പിയും പു 

ണ്യവാന്മാരുടെ കലത്തില് പുനജ്ജന്മവും സിദ്ധിക്കുന്നതെന്നു ധരിച്ചുകൊഠംകഎന്നു സാരം. 

49, അഥവാ യോഗിനാമേവ കലേഭവതി ധീമതാം 

ഏതദ്ധിദു൪ല്ലഭതരംലോകേ ജന്മയദീദ്ദശം. 

അഥവാട ഒരുപക്ഷേ, ധീമതാം-ജ്ഞാനികളും, യോഗിനാംടയോഗികളമായവരുടെ,ം കലേ ഏ 
വടകുലത്തില്ത്തന്നെ, ഭവതിടജന്മമുണ്ടാകുന്നു, ലോകേടലോകത്തിത, ഇദദൃശം യത്” ജന്മട 
ഇപ്രകാരമുള്ള യാതൊരു ജന്മമോ, ഏതത് ടഇത്', ഭുര്ല്പഭതരംഹി ഏററവും ടുര്ല്പഭംതന്നെ. 

അഥവാ ശബ്ദത്താല് പക്ഷാന്തരം കാണിക്കുന്നു:-_യോഗ്ഭൂദ്കന് മരണാവസര 

ത്തില് കമ്മബലത്താത് വിഷയാസക്തനായിരുന്നുവെയില്മാത്രമേ പുണ്യലോകപ്രലേശവും 

ചിരകാലം അവിടെ സുഖാനുഭവവും അനന്തരം ഭാഗ്യവാന്മാരുടെ കുലത്തില് ജന്മവുമുണ്ടാ 
കയും. സുകൃതവശാല് യോഗസിഭ്ധിയില്തന്നെയായി രുന്നു മരണസമയത്തില് മനസ്സിരു 
ന്നത് എന്നുവെച്ചാല് ജ്ഞാനികളും ഇ്ഞാനയോഗത്തില്ത്തന്നെ നിഷ്ലയുള്ളവരുമായവരുടെ 
കുലത്തില് ഉടന്തന്നെ ജന്മം സിദ്ധിക്കും. ലോകത്തില് ഇരവിധമുള്ള ജന്മം ഏഎര്രയും ഒര്ല്ല 

ഭമാകുന്ന. ശ്ര്രീമാന്മാരുടെ കുലത്തില് ജയിച്ചാല് വിഷയാശ വീണ്ടും ഉണ്ടായെന്നുവരാം. നി 
ദ്ധനന്മാരും ജ്ഞാനവിഷ്്ന്മാരുമായവരുടെ കലത്തിലാണ്' ജനിക്കുന്നതെജില് പരിതഃസ്ഥി 
തി ജ്ഞാനാഭ്യാസത്തിന്നനുകൂലമായ് ത്തന്നെയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ്” ഇരമാതിരി ജന്മലാ 
ഭം എത്രയും ഒുര്ല്പഭം എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 

49. തത്രതംബുഭ്ധിസംയോഗം ലഭതേ പെൌവ്വദൈഹികം 

യതതേച തതോഭയഃ സംസിഭ്ധൌ കുരുനന്ദന! 

തത്ര-ആ ജന്മത്തില്, പെൌവ്വദൈഹ।കം-പൂര്വ്വദേഹത്താല് സമ്പാടിച്ുതായ, തം ബുദ്ധി 
സംയോഗം-ആ ജ്ഞാനയോഗത്തെ, ലഭതെടലഭിക്കുന്നു തതഃ--അനന്തരം, ഭൂയഃടപി 
ന്നെയും, സംസിദ്ധെരംസമ്യഗ് ദശനുസിദ്ധിക്കായ്ക്കൊണ്ടും യതതേചടയത്തിക്കയുംചെയ്യുന്നു. 

യോഗികളുടെ കലത്തില് ജനിച്ചശേഷം പൂവ്വജന്മത്തില് അഭ്യസിച്ച ആ ജ്ഞാന 
യോഗം ബുദ്ധിയില് സ്വഭാവത്താത്തന്നെ ഉടിക്കും. ജ്ഞാനിയായ പിതാവില്നിന്നു യഥാ 
കാലം സിദ്ധിക്കുന്ന ഉപദേശം ആ പൂവ്വജ്ഞാനത്തെ ഉജ്ചലിപ്പിക്കയും ചെയ്യും. അത്മാ 

തൂംകൊണ്ടു തൃപ്തുനാകാതെ സമ്യഗ് ദശനുസിഭ്ധിക്കായ്തൊണ്ടു വീണ്ടും പരിശ്രമിക്കയും ചെ 
യ്യും. അതുകൊണ്ടു ജ്ഞാനനിഷ്ണയുള്ള പുണ്യവാന്മാരുടെ പുത്രനായി ഭവിക്കുകയെന്ന നില 
കിട്ടുന്നതാണ് യോഗ്രഭൂഫ്ടുന്നഭികാമ്യം. മരണാവസരത്തില് മനസ്സില് വിഷയാശ ലേശവുമു 
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ണ്രാകാതിരിക്കത്തക്കവിധം യോഗാഭ്യാസം തിവ്വമോക്ഷേച്ഛുയോടുകൂടെ ചെയ്യേണ്ടതത്യാവ 
ശ്യം. ജ്ഞാനനിഷ്ണന് ഗൂഹസ്ഥനായാല് മാത്രമല്ലെ യോഗഭഷ്ഠുന്നു യോഗികുലത്തില് ജന്മം 

സിദ്ധിക്കുകയുള്ളൂ, അങ്ങിനെയുള്ള ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികഠം അതി ഭര്ല്പഭമായതുകൊണ്ടും ' ഈവി 
ധം ജന്മം സുടൂര്ല്പഭം എന്നു മുമ്പേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 

44. പൂവ്വാദ്യാസേന തേനൈവ ഫ്രിയതേഹൃവശോപിസഃ 
ജിജ്ഞാസുരപിയോഗസ്പ) ശബ്ദബ്രഹ്മാതി വത്തതേ. 

പൃര്വ്വാഭ്യാസേനു തേന ഏവപൃര്വ്വജന്മകൃതമായ ആ അഭ്യാസത്താല്തന്നെ അവശഅപി 
സ്വടഅവശനായിരുന്നാലും അവന്, ്രിയതെടആകഷിക്കപ്പെടം യോഗസ്യ ജിജ്ഞാസു 

അപിടയോഗത്തെ അറിവാന് ആഗഹക്കുന്നവനും. ശബ്ദബ്ബമ-വേടത്തെ, അതിവത്തതെം- 

അതിക്രമം. 

യോഗഭഷ്ടന് യോഗികളുടെ കലത്തില് ജന്മം ലഭിച്ചശേഷം ആത്മസാക്ഷാല്കാര 

ത്തിന്നായി അതിപ്രയത്നംചെയ്യുമെന്നു മുന്പേ പറഞ്ഞുവെല്ലോ. അതിന്നു കാരണം കാണി 
ഒന്നു:-_-പൂവ്യജന്മത്തില് ആത്മാനുസന്ധാനം ചെയ്തതിനാല് സിദ്ധിച്ച സംസ്കാരം അന്തക 
രണത്തിലുള്ളതിനാല്തന്നെ ഈ ജന്മത്തില് ഇഞാനുമാഗ്ലത്തില് പ്രവൃത്തിപ്പാ൯ അവനെ ബ 

ലാല്കാരേണ ആ വാസന ആകഷിക്കും. കമ്മമാഗ്ലത്തില് അവന്നു ശ്രദ്ധയുണ്ടാകയില്ല. ി 

ന്മാന്തരത്തില് ഏതൊന്നില് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നുവോ അതില്തന്നെ ഏപ്ലെടേണമെന്നായിരി 
ഒം ഏതൊരുവന്െറയും ശ്രദ്ധ. അതുകൊണ്ടു ഇഞാനമാഗ്ലുത്തില് ഏപ്പെടേണമെന്നു ജച്ഛു 

ജില്ലെമില്കൂടെ പൂവ്വസംസ്ലാരം അവനെ അതില്ത്തന്നെ സ്വിരപ്പെടുത്തും. ആത്മസ്വരു 
ത്തെ അറിയേണമെന്നു ആഗ്രഹമുള്ളവര്കൂടെ കമ്മമാഗ്ലത്തില് പ്രവൃത്തിക്കുകയില്ല. . വേദോ 

കതകമ്മങ്ങളെയും ഇഹലോകസുഖവ്വിഷയങ്ങളെയും തീരെയുപേക്ഷിച്ച്' ആത്മാന്വേഷണ 

ത്തില് ഏപ്ലെടുവാന് മാത്രമേ ആയാഠം താല്ലയ്യപ്പെടുകയുള്ളു. അതിനാല് ജന്മാന്തരസംസ്ലാ 

രംന്ിമിത്തം തീവ്വമോക്ഷേച്ചുവുള്ള യോഗഭൂഷ്യനായ യതി കമ്മഞ്ങളെയുപേക്ഷിച്ചു' ആത്മാ 
നുസന്ധാവത്തില് സ്ഥിരനായിരിക്കുമെന്നതില് സംശയമില്ല. 

45. പ്രയത്താട്ടതമാനസ്തു യോഗീ സംശൂദ്ധകില് ബിഷഃ 

അനേകളജുന്മസംസിക്ധസ്തുതോയാതി പരാംഗതിം. % 

പ്രയത്താതടഅധികം അഗ്വാനത്തോടുകൂടെ, യതമാനഃടപരി ശ്രമിക്കുന്ന, യോഗീ തു-യോഗി 
യാകട്ടെ, സംശുദ്ധകില് ബിഷഃ--ഏററവും ശുദ്ധമായ പാപത്തോടുകൂടിയവനും, അനേകജ 
ന്മസംസിദ്ധടേഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ജന്മങ്ങറംക്കുള്ളില് സമ്യഗ് ജ്ഞാനത്തെ പ്രാപിച്ചവനു 
മായിട്ടു, തതഃടഅനന്തരം, പരാംഗതിംടവിദേഹകൈവല്യത്തെ, യാതിടപ്രാപിക്കുന്നു. 

തീവ്രമോക്ഷേച്ഛാവൈരാഗ്യസഹിതം പ്രയത്തിക്കുന്ന യതിക്കുള്ള ഫലം കാണിക്കു 
ന്നു:-__സമാധിയില് പ്രബലമായി പ്രയത്തിക്കുന്ന യതിയാകുട്ടെ അധികജന്മങ്ങഠം കഴിയുന്ന 
തിന്നാമുമ്പേതന്നെ ഒന്നോ രണ്ടോ മുന്നോ ജന്മങ്ങാംമമള്ളില് ഭേദബുദ്ധിക്കു കാരണമായ അ 

ഇഞാനമാകുന്ന പാപം തീരെ നശിച്ചിട്ട ജിവന്മുക്തിസുഖത്തെയും മരണാനന്തരം വിദേഹ 
മുക്തിയേയും പ്രാപിക്കും. ““അനേകജന്മസംസിദ്ധ്? എന്നതിലെ അനേകശബ്ദൃത്തിന്നു ഒ 
ന്നില് കവിഞ്ഞതും മൂന്നില് കവിയാത്തതും എന്നാണത്ഥം. കപിഞ്ജലാധികരണന്യായേന 

ബഹുവചനസ്ൃത്രിത്വേ പഷ്യവസാനം. ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ എന്നത്ഥം. തീവ്വപ്രയത്റ 
ത്തോടുകൂടെ ആത്മാന്വേഷണംചെയ്തു ഒരതുന്നു മൂന്നാമത്തെ ജന്മത്തില് ജീവന്മുക്തനിലയും 

അന്തേകൈവല്യവും സിദ്ധിച്പിട്ടുണ്ടു്. *“പ്രയത്താദ്യന൯മാനുസ്ത്" എന്ന ശബ്ദം മന്ദാധികാരി 
യല്ലെന്നു കാണിക്കുന്നതിനാൽ മോക്ഷേച്ഛുക്കും യോഗാഭ്യാസത്തിന്നും അധിക ശക്രിയു 
ണ്ടെന്നു കാണിച്ചിരിക്കയാല് മൂന്നു ജന്മത്തിന്നുള്ളില് മുക്തനാകും എന്നതുതന്നെ യുക്തം. 
നേരേമറിച്ച്” മന്മാധികാരിയോ മന്ദപ്രയത്തവാനോ ആകുന്നുവെത്തില് അനേകജന്മം എന്ന 
തിന്നു അധികജന്മം_ഇതുരയെന്നു നിശ്ചയിപ്പാന് തരമില്ല.--പ്രയത്നാനുസരണമായ കാലം 
വേണ്ടിവരും എന്നും ധരിക്കാവുന്നതുതന്നെ. തീവ്വപ്രയത്നമുണ്ടായാല് ശീഘ്രം പരമഗതി 
സിദ്ധിക്കും എന്നഭിപ്പായം. 
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46. തപസ്വിഭ്യേവൃധികോയോഗീജ്ഞാനിഭ്യോപിമതോ/ധിക? 

കമ്മിദൃശ്ചാധികോയോഗി! തസ്ക്ാല്യോഗീഭവാജ്ജുന! 

തപസ്വിഭ്യടതപസ്വികളെക്കാടിലും യോഗീടബ്ബഹ്മ്ഞാനി, അധികടഉല്കൃഷ്ണനാകുന്നു. 
ഇഞാവിഭ്യടശാസ്ത്രം അറിയുന്നവരെക്കാടിലും, കമ്മിഭ്യഃചടകമ്മവിഷ്ന്മാരെക്കാട്ടിലും, അധി 
കടടതത്തമനാകുന്നു. തസ്താത് അതുകൊണ്ടു് , അജ്ജുന1ടഹേ അജ്ജന!, ത്വം-നി, യോഗീ 
ഭവടയോഗിയായി ഭവിച്ചാലം. 

ശമദമാദിസമ്പന്നനായ യോഗിതന്നെ മോക്ഷത്തിന്നധികാരിയെന്നു വന്തിരിക്ക 
യാത ഇതരമാഗ്ലുത്തില് പ്രയത്തിക്കുന്നവരെക്കാഠം ഉത്തമത്വം യോഗിക്കാണെന്നുരപ്പിക്കു 

ന്നു:--തപസ്സുകൊണ്ടും ശാസ്ത്രരനഞാനുംകൊണ്ടെം അഗ്നിഹോത്രാദികമ്മാനുഷ്ലാനങ്ങഠംകൊണ്ടും 

മോക്ഷം പ്രാപിപ്പാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെക്കാഠം ഉത്തമന് യോഗിയായതുകൊണ്ടു ഹേ അ 
ജജുന! നീ യോഗസിഷ്ണനായി ഭവിച്ചാലും. തപസ്വി, ജ്ഞാവി, കമി എന്നിവക്കു പരമ 

ഫലല്രാഫ്്ിക്കു കാലല്പൈര്ഘ്യം വേണ്ടിവരും. യോഗിക്കാകട്ടെ അചിരേണ പരമപദം 
പ്രാപിക്കാം. അതിനാല് നീ യോഗിയായികൊഠംകം എന്നുപദേശം. 

41. യോഗിനാമപിസര്വ്വേഷാം മല്ഗതേനാന്തരാത്മനാ 

ശ്രദ്ധാവാന്ഭജതേയോമാം സമേയുക്തതമോമതഃ. 

ശ്രദ്ധാവാ൯ശ്രദ്ധായുക്തനായിട്ടു, യടയാതൊരുവന്, മല്ഗതേനടഎന്നില് സ്വിരിഖൃത 
മായ. അന്തരാത്ധനാടമനസ്സ്ുകൊണ്ടു മാം ഭജതേം-എന്നെ ഭജിക്കുന്നവോ, യോഗിനാം സ 

പ്വേഷാം-ഉപാസകന്മാരായ എല്പാവരേക്കാഠം, സ്ടഅവന്൯, യുക്തതമഴം-അത്യത്തമന് എ 
ന്ന്, മതഃ-എനെറ അഭിപ്പായം. 

വിദേഹമുക്തിക്ക്' അസാധാരണകാരണം സമ്ൃഗ് ജ്ഞാനം. അതുണ്ടാവാന് സമാധിനി। 

സ്ത ശീലിക്കുന്നവ൯ താപസ്ധാദികളെക്കാഠം മ്രേ്ഥന് എന്നു മുന്പേ പറഞ്ഞതിന്നുശേഷം ഇ 
പ്പയോഠം സമാധ്യഭ്യാസംകൊണ്ടല്ലാതെ സമ്ൃഗ് ജ്ഞാനവും മുക്തിയുംസിദ്ധിക്കയില്ല അതുകൊ 
ണ്ടു മോക്ഷേച്ഛുയുള്ളവന് അവശ്യം സമാധ്। ശിലിക്കേണമെന്നും അതിന്നു സുകരമായ സമാ 
ധിയിന്നതാണെന്നും സൂചിപ്പിക്കുവാന് ഭാവിക്കുന്ന ഭഗവാന് ആ സമാധിയഭ്യസിക്കുന്ന 
യോഗിയെ സ്ത്ൂതിക്കുന്നു:.-എല്ലാം ബ്രഹ്മം. ഞാനും നീയും സ്വയവും ബ്രഹ്മം. ഭൂതങ്ങളും ഉവ 
നങ്ങളും വി്ണുവെന്നിങ്ങിനെയുള്ള സഹസ്റ്രാധികം ശ്രുതിവാക്യങ്ങളുള്ളതില് സമ്പൂണ്ണമായ 

വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ യാതൊരുവന് വിപരീതഭാവനകാം കൂടാതെ സച്ചിദാനന്ദൈകരസ 
സ്വരൂപനായ എന്നില്ത്തന്നെ സമപ്പ്റിക്കപ്പെട്ട മനസ്സുകൊണ്ട്” സര്വ്വത്തെയും ബ്രഹ്മമാ 
യിട്ടു കാണുന്നുവോ, അവന് വിരാട്; ഹിരണ്യഗര്ന്, ഇശ്വരന് എന്നിങ്ങിനെയുള്ള മൂത്തി 
ഭേദങ്ങളെ കല്ലിച്ചുപാസിക്കുന്ന സവ്യയോഗികളെക്കാഠം അത്യത്തമനാകുന്നുവെന്നാണെ 
ന്െറ അഭിപ്രായം. മൂത്തിഭേടകല്ലനം അജ്ഞാനത്തില്ഡിന്നുണ്ടാകുന്നു. ഇവനാകട്ടെ ശ്രുതി 
സിദ്ധാന്തജ്ഞാനത്തെ അവലംബിച്ചു” സവ്വത ബ്രഹ്മത്തെത്തന്നെ കാണുന്നു. അതിനാല് 
അത്യയല്കൃഷ്ണന് എന്നു സാരം. ഒരേടത്തിരിക്കുക. മൂലബന്ധാദ്യാസനം ശീലിക്കുക. പ്രാണ 
സംയമനപ്രയത്നം എന്നിവയൊന്നും ഈ സമാധിക്കാവശ്യമില്ല നാമരൂപാദിപ്രപഞ്ചം മി 
യാ, അതിന്നധിഷ്ഠാനുമായ ബ്രഹ്മം സത്യം എന്ന ദുഡമനിശ്ചയത്തോടുകൂടെ ,എല്പാററിലും 
ല്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ബ്ൃഹ്മത്തെതന്നെ ഭാവിക്കുന്നതായ ഈ സമാധി ഏററവും സുഗമം എന്നു. 

സാരം. 

ഇതി ശ്രീമല് ഭഗവല്ഗീതാ സ്മപനിഷഠം സുബ്രദ്മവിട്യായാം യോഗശാസ്ത്രേ 
ശ്രീകൃഷ്ണായ്കുനസംവാദേ അഭ്ധ്യാത്മയോഗോനാമ ഷഷ്ലോദ്ധ്യായഃ സമാപ്പുഃ 
1 ശരഭംഭ്ൂയാല്. 



െം നമോദഭഗവതേ വാസദേവായ റ 

ശ്രീമല്ഭഗവല്ഗീതയില് 7.0൦ അദ്ധ്യായം. 

ശ്രീഭഗവാനുവാചടശ്രിഭഗവാന് അരുളിചെയ്തു. 

1. മയ്യാസക്തമനാഃ പാത്ഥയോഗംയയംജേന് മദാശ്രയഃ 

അസംശയംസമഗ്രംമറം യഥാജ്ഞാസ്യ)സിത്യച്ഛു, ണു. 
ചി 

പാത്ഥ]ടഹേ പൃഥാപൃത്രം ത്വം യോഗംയുംജന്ടനി യോഗത്തെ അഭ്യസിക്കുവാന് ഇച്ഛിക്കുന്ന 
വനും, മദാശ്രയഃടഞാനാകുന്ന ആശ്രയത്തോടുകൂടിയവനുമായിട്ടു, മയി ആസക്തമനട 
എന്നില് ആസക്തമായ മനസ്സോഴകൂടിയവനായിട്ടം മാംടഎന്നെ, അസംശയംടസംശയം 
കൂടാതെയും, സമഗുംടസമ്പുണ്ണമായും, യഥാടഎപ്രകാരം, ജജാസ്യസിംഅറിയുമോ, തല് 

ശുണുടഅതിനെ കേട്ടുകൊഠംക. 

ഇഞ്ാനയോഗം സാധിപ്പാനാഗഹിക്കുന്ന മുമുക്ഷുവിന്നു കമ്മയോഗംതന്നെ സാധ 

൯൦. ഇഞാനയോഗം സാധിച്ചവന് കമ്മം സന്യസിക്കുന്നതാണവന്നു യോഗസിദ്ധിക്കു സാധ 
൩൦. ഇതു രണ്ടും ചിത്തശുദ്ധിക്കും തദ്വാരാ ജ്ഞാനദാര്ഡ്യൃത്തിന്നും കാരണം എന്നുപദേശി 
ചൂശേഷം യോഗത്തെ അംഗലക്ഷണങ്ങളോടുകൂടെ നിരൂപിക്കയും യോഗഭഷ്ടുന്നു നാശമു 
ണാാകുമോയെന്ന ശങ്കയെ തീക്കുകയും ബ്രദ്മവിഷ്ലന് എപ്പോഴും ജഞാനയോഗിയായിരിക്കുക 

യും വേണം എന്നു 6.0൦ അദ്ധ്യായത്തില് പ്രതിപാടിച്ചു. ഈ ഏഴാം അധ്യായത്തില് ബ്ര 

പമലക്ഷണവും തല്സ്വരൂപവും എങ്ങിനെ അതില് നിഷ്ഠയുറപ്പിക്കേണം എന്നും ബോധി। 
പ്പിക്കുന്നു, മോക്ഷാത്ഥി ഇരശ്വരനെത്തന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കേണം. മഹാവാക്യാത്ഥം ഗുരു 
മുഖത്തില്സിന്നു ശ്രദ്ധാപൂവ്യം കേഠംക്കേണം എന്ന സംഗതിയെ ആല്യമായുപദേശിക്കുന്നു:-- 
അല്ലയോ അജു! മുമ്പേയുപദേശിച്ച യോഗത്തെ അഭ്യസിപ്പാന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന നീസ 
വ്യാന്തയ്യാമിയും ഭക്തരക്ഷകനും സവ്വേശ്വരനുമായ എന്നെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുക. ജയംകാം 
ക്ഷിക്കുന്നവന് ശസ്ത്രാസ്്രാദി സാധനങ്ങളേയും സ്വഗ്ലും ആഗ്രഹിക്കുന്നവന് അഗ്നിഹോത്രാദി 
കമ്മങ്ങളേയും ആശ്രയിക്കുന്നതുപോലെ മോക്ഷാത്ഥികഠം എന്നെത്തന്നെ ആശ്രയിക്കേണം. 

താഴെ പറയുന്ന ലക്ഷണസഹിതനായ എന്നില്ത്തന്നെ ആസക്തനായിരിക്കേണം. അങ്ങി 
നെയഭ്യസിക്കുന്നതായാല് പരമാത്മാവായ എന്നെ എപ്രകാരം നീ സാക്ഷാത്തായറിയുമോ 

ആ വിധത്തില് ഞാന് പറയുന്നതിനെ കേയക്കുക. എന്നാല് നിയെന്െറ ഡഥാത്ഥമായ പ 
രിപുണ്ണസ്വരൂപത്തെ സംശയവിപരീതഭാവനകാംക്കവകാശമില്പാത്തവിധത്തിലറിയും. 

8; ജ്ഞാനംത്േ/ഹം സവിജ്ഞാനമിദം വക്ഷ്യാമൃശേഷതഃ 

യല് ജ്ഞാത്വറനേഹഭയോ/ന്യല് ജ്ഞാതവ്യയ മവശിഷ്യതേ. 

അഹം--ഞാന്, തേംനിണക്ക്', സവിജ്ഞാനംടവിജഞാനസഹിതമായ, ഞാനം ജ്ഞാന 
ത്തെ, അശേഷതഃടമുഴുവനും, വക്ഷ്യാമിടതുപദേശിക്കാം, യത് ജ്ഞാത്വാ യാതൊന്നിനെ 
അറിഞ്ഞിട്ടു, ഇഹടഈ വിഷയത്തില്, ഭയ ജ്ഞാതവ്യംടപിന്നെ അറിയേണ്ടതായിട്ട, ന 
അവശിഷ്യതേടഅവശേഷിക്കുന്നില്ല. 

എന്നെ സംബന്ധിച്ചറിയേണ്ടതിനെ ഞാന് നിന്നോടു പറയാം. അതറിഞ്ഞാല് 

ഉത്തരക്ഷണത്തില് നിണക്ക്” എന്െറ സ്വരൂപസാക്ഷാല്കാരവും സിദ്ധിക്കും. പിന്നെ ബ്ല 
ഹ്ത്തെസംബന്ധിച്ചറിയേണ്ടതായിട്ടു ബാക്കിയൊന്നും ഇല്ലാത്തവിധം സംപുണ്ണ്ണുമായുപദേ 
ശിക്കാം. ഇതുകൊണ്ടുതന്നെ നി കൃതാത്ഥനായിഭവിക്കും. എന്നെ സാക്ഷാത്തായറിഞ്ഞവന്൯ 
സവ്യയ്ഞനാകയാല് പിന്നെ അവന്നറിയേണ്ടതായ അന്യവസ്തുവൊന്നുമില്ലാത്തതിനാല് അ 
വെറ കൃത്യം സമസ്തവും അവസാനിച്ചു. അതിനാല് ആരെന്െറ സത, ് യസ്വരുപത്തെ അ 

നുഭവിച്ചറിയുന്നുവോ അവന് കൃതകൃത്യന് എന്നു സാരം. വിജ്ഞാനസഹിതം എന്ന വിശേ 
ഷണത്താത് വിജ്ഞാനത്തെ അപ്രധാനുമായും ജ്ഞാനത്തെ പ്രധാനമായിട്ടുമാണ് പറവാന് 
പോകുന്നതെന്നു സ്ചിപ്പിച്ചു. വിജ്ഞാനുകാരണം ഇഞാനുമാകയാത് അതിന്െറ സ്വരൂപ 
ത്തെ സ്ൂഹ്യമാക്കുന്നു. 



108 ഏഴാം അദ്ധ്യായം 

8. മനുഷ്യാണാം സഹസ്രേഷു കശ്ചിട്തതി സിഭധയേ 

* യതതാമപി സിദ്ധാനാം കശ്ചിന്മാം വേത്തി തത്വതഃ. 

മനുഷ്യാണാംസഹസ്രേഷും അനേകായിരം മനുഷ്യരില്, കശ്ചില്ം: ഒരുവന്, സിദ്ധയേം 
ഇഞാനലാഭത്തിന്നാജ്ക്ൊണ്ടു, യതതിടപ്രയത്തിക്കുന്നു, യതതാക്ടപ്രയത്തംചെയ്യുന്ന, സിദ്ധാ 
നാം സഹസ്രേഷു-അനേകായിരം സിദ്ധന്മാരിതിം, കശ്ചിത് ഒരുവന്, മാംഎന്നെ, തത്വ 
തഃടയഥാത്ഥമായിട്ടു, വേത്തിട അറിയുന്നു. 

ബ്രഹ്മസ്വരുപനായ നിന്തിരുവടിതെ എല്ലാവരിലും അന്തയ്യാമിയായിരിക്കെ 
എന്തുകൊണ്ടെല്പാവരും ബ്രഹ്മത്തെ അറിയുന്നില്ല എന്നു ശങ്കിക്കേണ്ട. അനേകജന്മാര്ജിത 

പുണ്യയത്താല് ചിത്തശുദ്ധിയും ഈശവരാനുഗുഹവും സിദ്ധിച്ചവര് വളരെ ഭൂര്ല്പര്മായതുകൊ 
ണ്രാണറിയാത്തതെന്നു ധരിച്ചുകൊഠംകം എന്നുപദേശിക്കുന്നു: മോക്ഷാധികാരം മനുഷ വ്യക്ക 

മാത്രമേ ഉള്ള. എന്നാര് അനേകായിരം മനുഷ്യരില് ഒരുവന്നു മാതമേ പൃവജന്മകൃതപുണ്യയ 

ത്താല് രോക്ഷേച്ഛുയുണ്ടാകയുള്ളൂ. അവ൯ ജ്ഞാനം സമ്പാദിപ്പാ൯ യത്തിക്കും. അങ്ങിനെ 
പ്രയത്തിക്കുമ്പോഠം അന്തഃകരണശുദ്ധിയാകുന്ന സിദ്ധിയവന്നുണ്ടാകം. ആവിധം സിദ്ധന്മാ 

രായ അനേകായിരം പേരില് ഒരുവന്നു മാത്രമേ എന്െറ_ബ്ഫ്മത്തിന്െറ_യഥാത്ഥസ്വരു 
പസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിപ്പാന് തക്കവിധം ജശ്വരാനുഗരഹവും ശ്രിഗുരുകടാക്ഷവും ഉണ്ടാ 

കയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരിലും അപരോക്ഷമായി സവദാ വിളങ്ങുന്ന ബ്രഹ്മം 
ന്നെ ഞാനെന്ന അനുഭൂതിയുണ്ടാകാതിരിക്കുന്നത്'. ജന്മാടിസവവഴഃഖങ്ങളെയും മൂലതോ നശി। 
പ്പിക്കുന്ന ബ്രഹ്മസാക്ഷാല്കാരം അതിവ ഒൂര്ല്പഭമെന്നു സാരം. അതിശ്രദ്ധയാ പ്രയത്തിക്കുന്ന 
വക്കല്ലാതെ മോക്ഷം സിദ്ധിക്കുയില്ലെന്നുറപ്പിച്ചു. വിഷയാശ പാപലക്ഷണം. മോക്ഷാശ 
പുണ്യലക്ഷണം, പാപികഠം അധികം, പുണ്യവാന്മാര് ചുരുക്കം എന്നു സാരം. 

4. ഭൂമിരാപോ//നലോവായുഃ ഖം മനോ ബുദ്ധിരേവച 

അഹംകാരഇതീയംമേഭിന്നാ പ്രകൃതിരഷ്ടധാ. 

ഭൂമി ടഗന്ധതന്മാതൃയായ സൃൂക്ഷ്മഭതം, ആപടരസതന്മാതമായ ഭൂതം അനലമടരൂപതയ്മാ 
തതം, വായയടസ്സഥതന്മാതഭൂതം, ഖംടശബ്ദതന്മാതൃഭൂതം മനടേമനസ്സ്സ് (അഹംകാരം) 
ബുദ്ധിഃകടബുഭ്ധിതത്വം (മഹത്തത്വം) അഹംകാരഃട-അവ്യക്തം, ഇതി! ഇയം മേ പ്രകൃതി ടു 

ന്ന ഈ എന്റെറ, മായ അഷ്ടധാടിന്നാഎട്ടുവിധത്തില് ഭേദപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 
ബ്രഹ്മസ്വരൂപവും ലക്ഷണവും എന്താണെന്നു കാണിക്കുന്നു:---ജ്ഞാനമാണ്' ബ്രഹ്മ 

സ്വരൂപം എന്നു “ജ്ഞാനം തേഹം് എന്ന മന്ത്താല് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. “*4കായ്യയം കാര 

ഞത്തില്ന്നിന്നു ഭിന്നമല്ല?” എന്ന ന്യായാനുസരണം ബ്രഷ്മത്തില്സിന്നുണ്ടായ ഇക്കാണപ്പെ 
ടുന്ന സവ്വജഗത്തും ബ്രഷ്മംതന്നെയെന്നു ബോധിപ്പിക്കുവാ൯ ബ്രഹ്മത്തില് ലീനയായ മായ 
യേയും അതില്്നിന്നുണ്ടായ സ്ൃൂക്ഷ്ടൂുതാഭികളേയും കാണിക്കുന്നു; ഭൂമി, ജലം, വഹി, വാ 
യു ആകാംശം, അഹമജ്കാരം. മഹത്തത്വം. അവ്യക്തം എന്ന എട്ടു വിധത്തില് വിട്ങ്ങുന്നതു 
എന്റെറ പ്രകൃത്---മായയാകുന്നു. സ്വതേ ഗുണാതീതന൯ായ ഞാന് സൃഷ്ട്പ്യാദികഠംക്കായിട്ടു 
മായയെ ഉപാധിയായി .സ്വീകരിച്ചിട്ട ഗുണസഹിതനെന്നപോലെ പ്രകാശിക്കുന്നു. ഭൂമ്യാ 
ദിശബ്ദുങ്ങം ഗന്ധം, രസം, രൂപം, സ്റശം ശബ്ദും എന്ന തന്മാതരങ്ങളെ സ്ൃക്ഷ്യഭതങ്ങളെ 
കാണിക്കുന്നു. മനസ്സ് എന്ന പദം സജ്ല്പവികല്ലങ്ങക്കു പ്രധാനകാരണമായ അഹമ്മാര 
ത്തെയും ബുദ്ധി എന്ന പദം സ്വ്ൃബുദ്ധിതത്വമായ മഹത്തത്വത്തെയും അഹമ്മാരമെന്ന 

പദം അഹമങ്മാരവാസനാസഹിതമായ അവിദ്യയേയും കാണിക്കുന്നു. എന്െറ പ്രകൃതിയെ 
മായയെന്നും അതില്നിന്നുണ്ടായ ഇയ ജഗത്ത്' മായാകായ്യുമാകയാല് മരുമരിചികയെന്ന 
പോലെ പ്രതിഭാസം മാത്രമാണെന്നും സത്യവസ്തര ബ്രഹ്മംതന്നെയെന്നും ഉറപ്പ്ിക്കുവാനാണ്' 
ഭൂമ്യാദിസ്ൂക്ഷ്മഭതോല്ലത്തിയെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു എന്നു മരിക്കേണം. തന്മാതൃങ്ങാം എന്നു 
സൂക്ഷ്മൂഭതങ്ങാംക്കു പേര് പറവാന് കാരണം: തച്ഛുബ്യം ബഹ്മവാചകം. ബ്രഷ്മത്തിലിരിക്കു 
ന്ന ശക്തിതന്നെയാണ്' ആകാശാടിഭതങ്ങഠം. ബുൃഹ്മഭിന്നമായിട്ടൊന്നുമില്ല, എന്നു കാണിക്കു 
വാനാകുന്നു. 

൫. അപരേയമിതസ്യ്വന്യാം പ്രകൃതിം വിദ്ധിമേ പരാം 

ജിവഭതാം മഹാബാഹോ യയേദം ധായ്യതേ ജഗത്. 
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ഇയംടേഈ പ്രകൃതി, അപരാംനികൃഷ്ടയാകുന്നു, തും-എന്നാല്, ഇതഃ അന്യാംടജതില്നിന്നന്യ 
യും പരാംടമല്കൃഷ്ണയുമായ, മേ-എനെറ, പ്രകൃതിംപ്രകൃതിയെ, ജീവഭതാം-ജീവസ്വരു 
പയാണെന്നു, വിദ്ധിടഅറിഞ്ഞകൊഠംക, 'മഹാബാഹോടരഅല്ലെയോ ബുദ്ധിശാലിന് 
യയാടയാതൊന്നിനാത്, ഇദംജഗത് ടഈ ലോകം, ധാഷ്ട്രതേടധരിക്കപ്പെടുന്നു. 

സ്ൃഷ്ടികായ്യത്തിന്നായിട്ടുള്ള പ്രകൃതിയുടെ എട്ടുവിധത്തിലുള്ള സ്വരൂപത്തെ വിവരി 
ച്ചശേഷം ഈ പ്രമൃതിയില്നിന്നും അന്യയായ പ്രകൃതിയേയും രണ്ടിനെറയും നാമരൂപദേദ 
ങ്ങളെയും പറയുന്നു:-_ഭൂമി മുതലായിട്ടു എട്ടുവിധത്തില് പരിണമിച്ചതായ .ഈ പ്രകൃതിക്ക്" 
അപരാ---നികൃഷ്ഠാ-- എന്നു പേര്. ഇത്” അനൃതവും ജഡവും ദുഃഖാത്മകവും അശുദ്ധവും പു 
രുഷനന്െറ അധീനതയിലും ജ്ഞാനത്താല് നുശിപ്പിക്കപ്പെടാവുന്നതുമാകയാല് നികൃഷ്ടയാ 

ണെന്നു സാരം. എന്നാല് ഇതില്നിന്നും അന്യയായിട്ടൊന്നുണ്ടു; അതിന്നു പരായെന്നു 
പേര്. ഉതകൃഷ്ഠയെന്നു സാരം. ഈ പരാപ്രമൃതി ജീവസ്വരൂപയാകുന്നു. ഇതാണ് ഈ 
ലോകത്തെ ധരിപ്പുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്'. അപരാപ്രകൃതിയുടെ കായ്യയമായ ദേഹാടിപ്രപഞ്ച 
ത്തെ നിലന്ദിത്തുന്നതും പോഷിപ്പിക്കുന്നതും ഞാനെന്നും എനെറതെന്നുമുള്ള ഭാവത്താല് 
പ്രാണിവഗ്ലുത്തെ അന്യോന്യം യോജിപ്പിക്കുന്നതും മറവം ജീവാത്മികയായ പ്രകൃതിയാക 
യാല് മുന്പറഞ്ഞതിനെ അപേക്ഷിച്ചു! ഇത്' കല്കൃഷ്യയാകുന്നു. നാമരൂം ാദിപ്രപഞ്ചം അ 
പരാപ്രകൃതി!കായ്യും. ജീവന് പരാപ്രകൃതികായും എന്നു സാരം. 

0. ഏതദ്യോനീനിഭുത്ാനി സര്വ്വാണീത്യപധാരയ ടട റ 
അഹംകൃത്സ്നസ്യജഗതഃ പ്രഭവഃ പ്രലയന്യുഥാ. 

ഏതദ്യോനീവിടഇതാകുന്ന ഉല്ലത്തിസ്ഥാനുത്തോടുകൂടിയവയാണ്', ഭതാനിടഭതങ്ങം, ഇതി 

ഉപധാരയംഎന്നു ധരിച്ചുകൊഠാകം കൃത്സ് നസ്യജഗതടസപ്യജഗത്തിന്െറ, പ്രഭവടളല്ല 
ത്തിസ്ഥാനവും, ത്ഥാപ്രലയ2--അപ്രകാരം പ്രലയസ്ഥാനവും, അഹം-ഞാനാകുന്നു. 

ബ്രഹ്മാവു മുതല്ല്യ്മ ചരാചരങ്ങളായ സവ്യഭതങ്ങളും-- ഉണ്ടായതും ഉണ്ടായികൊ 
ണ്ടിരിക്കുന്നതും, മേലില് ഉണ്ടാവാന് പോകുന്നതുമായ സകലജഗത്തും മുന്പറഞ്ഞ അപരാ 

പരാ എന്ന രണ്ടുവിധ പ്രകൃതികള്ില്നിന്നു ഉത്ഭവിക്കുന്നുവെന്നു ധരിപ്പുകൊഠംക, ഇവിടെ 
ഒരു ശതാ:-_--അങ്ങയുടെ ഈ രണ്ടു പ്രകൃതികാഠംക്കാണ്' ജഗല്കാരണത്വം എന്നാണെമ!]ല് 
അങ്ങയിതിഡിന്നാണ്' ഈ ഭൂതങ്ങഠം ഉണ്ടായത്” എന്നു കാണിക്കുന്ന ശ്രുതികഠംക്കെന്തുഗതി!? 

ഉത്തരം: പ്രകൃതികായ്യുമായ ജഗജ്ജനനം എന്െറ കായ്യുംതന്നെ. ഞാന് ആ പ്രകൃതിയില് 
ല്യയാപിച്ചതുകൊണ്ടു മാത്രമാണ്” ജഗത്തുതഭവിക്കുന്നത്ക്. കേവലപ്രകൃതിയില്നിന്നല്ല ജീവ 

്യ്യാഫ്തികൊണ്ടാണെല്ലൊ ദേഹത്തിന്നു പുണ്യയപാപകമ്മങ്ങഠം ചെഡ്താന് സ്വാധിക്കുന്നതു്. 

കേവലദേഹത്തിന്നതു സാദ്ധ്യമല്ല. സ്വഗ്ലാദിഭോഗാനുഭവവും ദേഹസഹിതനായ ജിവന്നാ 

ണ്. ദേഹത്തിന്നു മാത്രമായിട്ടല്ല. അതുകൊണ്ടു് പ്രകൃതിദ്വയത്തേ ഉപാധിയായി സ്വീക 
രിച്ചിരിക്കുന്ന സവ്യജഞനായ ഞാന്തന്നെ ജഗത്തിനെറ ജന്മത്തിന്നും ലയത്തിന്നും സ്ഥാ 
ന൦. ജഗത്തിനെറ ഉപാദാനം നിമിത്തം എന്ന രണ്ടു കാരണവും ഞാന്തന്നെ എന്ന ശ്ര, 
തിക്ക് യാതൊരു ഹാനിഷുമില്ലെന്നു ധരിച്ചുകൊഠംക. 

1. മത്തഃപരതരംനാന്യല് കിഞ്ചിദസ്തി ധനംജയ। 

മയിസര്വ്വമിദംപ്രോതം സുത്രേമണിഗണാ ജവ. 

മത്തഃ-എന്നില്നിന്നു പരതരം അന്ൃത്'ടവേറിട്ട' അന്യമായിട്ടു, കിഞ്ചില് ന അസ്തിടഒന്നു 
മില്ല, സൃത്രേടചരടിതല്, മണിഗണാഃ ഇവടമണിഗണങ്ങംപോലെ, ഇദം സര്വ്വം പ്രോതം 

ഈ സകലവും കോക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 

ബ്രഹ്മമല്ല, പ്രധാനമാണ്” ജഗല്കാരണം എന്നു സാംഖ്യന്മാരും, പരമാണുവാണ്' 
കാരണമെന്നു നൈയ്യായികന്മാരും പറയുന്നതിനെ ഖണ്ഡിച്ചുകൊണ്ട സര്വ്വജ്ഞനായ ഈ 
ശ്വര൯തന്നെ കാരണം എന്നറപ്പരിക്കുന്നു. പ്രകൃതിയാകുന്ന ഉപാധിയോടുകൂടിയ സര്വ്വേശ്വ 
രനായ എന്നില്നിന്നമ്യമായിട്ടു മറ൨ യാതൊന്നുമില്ല. അല്ലെയോ അജജുന! സവ്യാധിഷ്ലാ 
നമായഎസിത സകലമായ ഈ ജഗത്ത് ചരടില് രത്നമണിസമൂഹങ്ങളെന്നപോലെ അനു 
ഗതമായിരിക്കുന്നു. ദൃഷ്ടാന്തമായി കാണിച്ച ചരടും മണികളും ആധാരാധേയഭാവത്താല് 
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രണ്ടായിട്ടു കാണപ്പെടുന്നതുപോലെ അധിഷ്ഠാനുമായ സധ്യേശ്വരനും ജഗത്തും രണ്ടായിരിക്കു 

ന്നപക്ഷം എന്തില്ഡിന്നന്യമായിട്ട മറെറാന്നുമില്പ എന്ന്" എങ്ങിനെ പറയും എന്ന ശങ്കക്ക 
വകാശമുണ്ടു. അതിന്നു പരിഹാരം:--സ്ഥൃലബുഭ്ധികഠംക്കു ചരടും മണികളും ഭിന്നങ്ങളാണെ 

ന്നു തോന്നുമെങ്കിലും സൂക്ഷ്ാലോചനയില് ചരടും മണികളും രഞ്ടും ആധാരവും ആധേയവും 

ഭൂതമാത്രമാകയാല് ഒന്നുതന്നെ. ഭേദപ്രതിതിക്കു മൌഡ്യം മാതൃം കാരണം. സ്ൃതൂവും മണിക 

ഉം ഭൂതമാതരത്താല് ഒന്നായിരിക്കുന്നതുപോലെ വസ്തദൃഷ്ട യാ ഈശ്വരനും ജഗത്തും ഭിന്നമല്ലെ 
ന്ന സിദ്ധിക്കുമ്പോഠം സത്യജ്ഞാനാനന്ദസ്വരൂപനായ എന്നില്നിന്നു ഭിന്നമായിട്ടു മറെറാ 
ന്നുമില്ലെന്നു പറഞ്ഞത്” യുക്തംതന്നെ. സൃതയമണികഠം ഭിന്നങ്ങളെന്നപോലെ ഇരശ്വരനും 

ജഗത്തും ഭിന്നങ്ങളാണ്' എന്നു ധരിച്ചാല് “* ബ്യദ്മൈ വേദംസവ്വം"" ഇക്കാണപ്പെടുന്നതു സ 
വൃവും ബ്രഹ്മംതന്നെ എന്നത്ഥമായ ശ്രുതിക്കു വിരോധം നേരിടും. മൂഡദുഷ്ഠിയില് ഭേദം തോ 
ന്നുന്നുവെങ്കിലും ജ്ഞാനദുഷ്ട യാ അഭേദം സിദ്ധം എന്നു താത്പയ്യും. 

8. രസ്ോഹമപ്'സുകൌന്തേയ പ്രദാസ്തി ശശിസൂയുയോഃ 

പ്രണവഃ സര്വ്വവേദേഷു ശബ്ദഃ ഖേ പൌരംഷം നൃഷു. 

കൌന്തേയ[ടഹേ കുന്തിപൃത!, അപ് സുംജലത്തില്ം, രസഃരസം., അഹം അസ്തിടഞാനാകു 

ന്നു ശശിസൂഷ്യയോഃംചന്ദ്രസൂയയുന്മാരില്, പ്രഭാ അസ്ലിടപ്രഭ ഞാനാകുന്നു. സവ്യവേദേഷും-സ 
കല വേടങ്ങളി ല്, പ്രണവഃടഓംകാരവൃം, ഖേ-ആകാശത്തില്ം ശബ്ദടശബ്ദുവും, നൃഷുടമനു 
ഷ്യരില്ം പെരരുഷം പുരുഷത്വവും, അഹം അസ്തിടഞാനാകുന്നു. 

ജഗത്തഖിലവും എന്നില് അനുഗതം, എന്െറ സത്തയല്ലാതെ ജഗത്തിന്നു വേറെ 

സത്തയില്ലെന്നു മുന്വേ പറഞ്ഞതിനെ വിശഭമാക്കുന്നു:-_അഗ്നിയില് കാണപ്പെടുന്ന രോ 

ഹിതം എന്ന രൂപം യാതൊന്നോ അതാണ് തേജസ്വരൂപം. ശുക്ലവണ്ണും യാതൊന്നോ അ 
താണ് ജലസ്വരുപം. കൃഷ്ണുവണ്ണം യാതൊന്നോ അതാണ് അന്നത്തിന്െറ സ്വരൂപം. ഈ 
മൂന്നു രൂപങ്ങളും നാമവും വികാരങ്ങളാകയാല് അവയുടെ അപായത്തില് അവ നശിച്ചു. തു 

ങ്ങിനെ സകല ഭൂതങ്ങളും അവയിലെ ഗുണങ്ങളും വികാരങ്ങളാകയാല് നശ്വരങ്ങം. അവ 

നിലനില്ലുന്നതിന്നാശ്രയം സത്യം. സത്യം ഇരശ്വരസ്വരൂപം ആകയാല് സത്യസ്വരൂപ 
നായ ഇരശ്വരന് മാത്രമല്ലാതെ മറെറാന്നുംതന്നെയില്ല. എന്നാണിനിക്കാണിപ്പാ൯ പോകു 

ന്നത്:-_അതില് ജലത്തിലെ രസം ഞാനാകുന്നു. ജലത്തില് ഞാന് രസസ്വരൂപനായിട്ടിര। 
ക്കുന്നു, രസാത്മകനായ എന്െറ സത്തയെ ആശ്രയിച്ചിട്ട ജലം എന്നില് അനുഗതം. എ 
ന്നെക്കൂടാതെ ജലം ഇല്ലെന്നു സാരം. ഇതുപോലെ ഇനി പറവാന്ഫോകുന്ന എല്ലാററിനേ 

യും കാണേണം. മണ്ണിന്െറ കായ്യയമായ ഷ്ധടം മണ്ണ്നായിട്ടുതന്നെ വിളങ്ങുന്നതുപോലെ രസാ 

ത്മകനായ ഞാനായിട്ടുതന്നെ ജലം വിളങ്ങുന്നുവെന്നു ധരിച്ചുകൊടംക. ചന്ദ്രസൂയ്യന്മാരിത്ം 
ഞാന് പ്രഭയാകുന്നു. സര്വ്വവേദങ്ങളില് ഞാന് ഓങ്കാരമാകുന്നു. ആകാശത്തില് ഞാന് ശബ്ദ 
മാകുന്നു. പുരുഷന്മാരില് ഞാന് പെരരുഷമാകുന്നു. യാതൊന്നി നാല് ഇവന് പുരുഷന് എന്ന 
റിയപ്പെടന്നുവോ ആതാകുന്ന സ്വരുപത്തോടുകൂടിയ എന്നില് പുരുഷന്മാര് അനുഗതന്മാര്. 

9. പുണ്യോഗന്ധഃ പൃഥിവ്യഠംച തേജശ്ചാസ്മി വിഭാവസെമ 

ജീവനം സര്വ്വഭതേഷു തപശ്ചാസ്തി തപസ്വിഷു. 

പൃഥിവ്യാംചടപൃഥിവിയിലും അഹം-ഞാന്, പുണ്യ ഗന്ധഃടമനോഹരമായ ഗന്ധം, വിഭാ 
വസൌ-അഗ്നിയില്, തേജഃ അസ്കിടഞാ൯ തേജസ്സാകുന്നു, സര്വ്വഭതേഷുടസകല ഭൂതങ്ങ 

ളില്, ജീവനം--ജീവനകാരണമായ അന്നാടിയും., തപസ്വിഷുടതപസ്വികളില്, തപടചടത 
പസ്സുംം അസ്കി-ഞാനാകുന്നു. 

ഭൂമിയില് മനോഹരവും ശുദ്ധവുമായ ഗന്ധം ഞാനാകുന്നു. ശുദ്ധഗന്ധസ്വരൂപനാ 
യിട്ടു ഞാന് പൃഥിവിയില് വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. പൃഥിവ്യാദിപഞ്ചഭതങ്ങളിലുമുള്ള ഗന്ധാടിക 
ം മനോഹരങ്ങളും ശുദ്ധങ്ങളുമാണെന്നു യോഗികഠംമാത്രം അറിയുന്നു. ദോഷമുള്ളവയായിട്ട 
കാണപ്പെടുന്നതു ദവ പ്യാന്തരസംപക്കം നിമിത്തവും ഭോക്താവിനെറ കമ്മാനുസരണവുമാക 
ന്നു. ദോഷം സ്വാഭാവികമല്ല. അഗ്നിയില് തേജസ്സു ഞാനാകുന്നു. തേജസ്സ്രരുപേണ കാര 
ണമായിരിക്കുന്ന എന്നില് അശ്നിയിരിക്കുന്നു. സവപ്പാണികജിലും ഞാന് അന്നരസസ്വരു 
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പനായിരിക്കുന്നു. ആ രസംകൊണ്ടാണെല്ലൊ അവര് ജീവിക്കുന്നത്". ല്ൃ്ലയലാവ്യായണാദിത 
പസ്സ്റാചരിക്കുന്നവരില് ആ തപസ്സ് ഞാനാകുന്നു. തപഃസ്വരൂപനായ എന്നില്ത്തന്നെ അ 

വരിരിക്കുന്നു. ജലത്തിന്നു രസം കാരണമെന്നപോലെ തപസ്സ്പികഠംക്കു കാരണമല്ലെല്ലൊ 

തപസ്സ്, തപസ്വികളുടെ ധമ്മമല്ലേ തപസ്സ് അതെങ്ങിനെ അങ്ങുന്നാകും. എന്നു ശജ്മിക്കേ 
ണ്ട. തപസ്സ്” എന്ന ധമ്മം സ്വഗ്ലാടിഫലഹേതുകവും ഫലദാതാവയ ഞാനുമാകയാല് ധമ്മം 

ഏഎനെറ സ്വരുപമാണെന്നും ധരിപ്പുകൊംക. സ്വഗ്ലാദിഫലഹേതുകമായ തപസ്സ് എന്ന 
ധമ്മം ഞാന്തന്നെ ആകയാല് ധമ്മസ്വരുപനായ എന്നില്തന്നെ തപസ്വികളിരിക്കുന്നു 
വെന്നറിഞ്ഞകൊഠംകം എന്നു സാരം. 

10. ബിീജംമാംസര്വ്വഭുതാനാം വിഭ്ധി പാത്ഥ സനാതനം 

ബുഭ്ധിര്ബുദ്ധിമതാമസ്തി തേജസ്തോേജസ്വിനാമഹം. 

മാടേഎന്നെ, സവ്ൃഭതാനാംടസവ്യഭതങ്ങളുടെ, ബീജം-ആദികാരണമെന്നു', വിദ്ധിടഅറി 
ഞ്ഞകെഠാംക, സനാതനംടഎന്നും ഉള്ളതാകുന്നു. ബുദ്ധിമതാംടബുഭ്ധിമാന്മാരുടെ, ബുദ്ധിഃ 
അസ്തിടബുദ്ധി ഞാനാകുന്നു. രേജസ്വിനാംടതേമസ്സൂ്ളവരുടെ, തേജഃ അഹട്ടതേജസ്സ് ഞാ 
നാകുന്നു. 

ആകാശത്തില്നിന്നു വായുവും വായയവില്നിന്നു അഗിയും ഇങ്ങിനെ മുമ്പു മുമ്പണ്ടാ 
യതിന്നു കാരണത്വവും ഉത്തരോത്തരം മണ്ടായതിിന്നു കാഴ്യയത്വവുമല്ലേ ശ്രുതിയില് കാണുന്ന 
ത്", അഞുന്നാകുന്നകാരണത്തില് ആകാശാടികാം ഇരിക്കുന്നുവെന്നു വരുന്നതെങ്ങിനെയെന്നു 

ശങ്കിക്കേണ്ട. ““ആത്മാവായ എന്നില്നിന്നു ആകാശം ഉണ്ടായി. ആ ആകാശത്തില്ന്മിന്നു കാ 

്യുകാരണരൂപേണ ക്രമത്തില് മറവളതങ്ങളും ഉണ്ടായി എന്നാണെല്ലോ ശ്രുതിവചനം. അതു 
കൊണ്ടു സവ്യഭതങ്ങളുടേയും ആദികാരണം ഞാന്തന്നെ എന്നറിഞ്ഞകൊഠംക. എന്നാല് 

ഞാനും ഏതെങ്കിലും കാരണത്തില്നിന്നുണ്ടായവനാണെന്നു വിചാരിക്കേണ്ട. എല്ലാററിന്നും 
കാരണമായ ഞാന് നിഷ്ണാരണനും എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നതിന്നുമുമ്പുതന്നെ ഉള്ളവനുമാകുന്നു. 
ുണ്ടായവനല്ല. അതുകൊണ്ടു സവവും എന്നില് അനുഗതം. എന്നെ കൂടാതെ ഒന്നുമില്ലെന്നു 
പറഞ്ഞതില് സംശയംവേണ്ട. ആത്മാവിനേയും അനാത്മാവിനേയും ധമ്മത്തേയും അധമ്മ, 

ത്തേയും മറവം അറിയുന്ന ബുദ്ധിക്കും കാരണമായ ബോധസ്വരൂപനും അന്യരെ അതികര 
മിക്കുന്ന പ്രാഗല് ഭയം എന്ന തേജസ്സുള്ളവരുടെ പ്രഗല്ഭതയും ചേതനാത്മകമായാല് തല് 

സ്വരുപനും ഞാനാകുന്നു. 

11. ബലംബലവതാംചാഹം കാമരാഗവിവജ്ജിതം 

ധമ്മാവിരുദ്ധോഭുതേഷു കാമോസ്തിഭരതഷഭ 

കാമരാഗവിവര്ജ്ജിതംടകാമത്തോടും രാഗത്തോടും ചേച്ചുയില്ലാത്തതായ, ബലവതാംബലം 

ചടബലവാന്മാരുടെ ബലവും, അഹംടഞാന്, ഭൂതേഷു ഭതങ്ങളില്, ധമ്മാവിരുദ്ധഃടധമ്മവി 

രോധിയല്പാത്തം, കാമഃ അസ്തിടകാമം ഞാനാകുന്നു. 

കാണപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളെ സമ്പാടിപ്പാന് ഹേതു കാമം. കിട്ടാതിരിക്കുന്ന വിഷയ 
ങ്ങളെ സമ്പാടിപ്പാനുള്ള മാനസീകവ്ൃത്തി രാഗം. ഇതു രണ്ടിനോയും പ്രേരണയില് പെടാ 

തെ ദേഹയാത്രക്കുപയോഗമുള്ള പ്രപ്ൃത്തിയില് ഏപ്പെടുന്നവരുടെ ബലം ഞാനാകുന്നു. ബ 
ലാത്മകനായ എന്നില് ബലവാന്മാര് അനുഗതന്മാരെന്നു സാരം. എന്നാല് കാമസ്വരൂപ 

നാണ്' പുരുഷന് എന്ന് ശ്രുതിയില് കാണുന്നു. കാമംതന്നെ സവ്വ പ്രപൃത്തികാരണം എന്നി 
രിക്കേ കാമരഹിതമായ പ്രവൃത്തിയെങ്ങിനെയുണ്ടാകം. പ്രവ്ൃത്തിയില്ലാഞ്ഞാല് ദേഹയാത്ര 
യോ സ്വധമ്മാചരണമോ എങ്ങിനെ സാധിക്കും എന്ന സംശയത്തിന്നു സമാധാനം:__വ 
ഇ്ണാശ്രമങ്ങളെ അനുസരിച്ചിരിക്കുന്നവരില് സ്വാശ്രമധമ്മത്തിന്നു വിരോധിയല്ലാതിരിക്കുന്ന 
കാമം ഹേ ഭരതശ്രേഷ്ണ! ഞാനാകുന്നു. മാഗ്ഗം തെററി നടക്കാനുണ്ടാകുന്ന കാമം ഞാനല്ല. 

ധാമ്മികമായ കാമസ്വരൂപനായ എന്നില് മൃല്സ്വരുപത്തില് ഘടമെന്നപോലെ അവര് 
വസിക്കുന്നു. പ്രാണികളില് ബലവും കാമവും ചേതനനിഷ്ണമാകയാല് ആത്മാവിനാല് പ്രകാ 
ശിപ്പിക്കപ്പെടുകയെന്ന ഭാവം അതു രണ്ടിന്നും ഉണ്ടെന്നു കണ്ടു കൊള്ളേണം. 
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12. യെചൈവസാത്ഥികാഭാവാരാജസാസ്താമസാശ്ചയേ 
മത്തഏവേതിതാന്വിദ്ധിനത്വഹംതേഷുതേമയി. 

സാത്വികാഃ-സത്വഗുണത്തില്നിന്നുണ്ടായവയും, രാജസാഃടരജോഗുണത്തില്ഡിന്നുണ്ടായ 
വയും, താമസാഃ-തമോഗുണത്തില്നിന്നുണ്ടായവയും ആയ, യേ ഏവ ഭാവാദടഏതേതു ഭാ 
വങ്ങളൊ, താന്--അവയെ, മത്തഃ ഏവം-എന്നില് നിന്നതന്നെയുണ്ടായവയെന്ന്', ത്വം വി 
ദ്ധിടനീയറിഞ്ഞകൊഠംക, തേംഅവ മയിന-എന്നില് ഇല്ല, തേഷുടഅവയിത അഹം 
തുനം-ഞാനുമില്ല. 

എന്നില്നിന്നന്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല. എല്ലാം എന്നില് അനുഗതത്ങാം ഏന്നതിനെ 

ഉറപ്പിച്ചും പ്രമൃതമായ ഈ സംഗതിയെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു:--സത്വരജസ്തമോഗുണങ്ങളി 
നിന്നുണ്ടായ സകല പദാത്ഥങ്ങളും ദേവമനുഷ്യാടിപ്രാണിവഗ്ഗുങ്ങളും ഞാന്സിമിത്തം പ്ര 

കാശിക്കുന്നതിനാല് എന്നില്ഡിന്നുണ്ടായി. എന്നെ ആശ്രയിച്ചു സിലദില്ലയസ. അവസാന 
ത്തില് എന്നില്ത്തന്നെ ലയിക്കുന്നു. ആകയാല് എന്നെകൂടാതെ സത്യവ വസ്തമറെറാന്നുമില്ല. 

അദ്ധിതീയപരബ്ദഹ്മം ഏകംമാതരം സത്യം എന്നു കണ്ടുകൊഠാക. എന്നാല് രസാദിരൂപേ 
ണ ഞാന് ഭൂതങ്ങ്ലിലും ഭൂതങ്ങഠം എന്നിലും ഇരിക്കുന്നുവെന്നിപ്പോം ഞാനും അതിനെയനു 
സരിച്ച് ശ്രുതികളും പറഞ്ഞതും പറയുന്നതും അദ്വിതീയ ബുഹ്മം ഒന്നു മാത്രമല്ലാതെ ഇതര 
വസ്തവില്ലെന്നു സാധാരണജനങ്ങളെ ധരിപ്പിക്കുവാന് മാത്രമാകുന്നു. പഞ്ചഭതങ്ങളും രെതി 
കങ്ങളും മായാമാത്രമാകയാല് അവയെസിലും ഞാ൯വയിലും ഇരിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ്' പ 

രമാത്ഥം. അധിഷ്ണാനമായ രജൂവിനെറ സ്വരൂപം അറിയാഞ്ഞതിനാല് ഭൂമകല്ലിതമായ സ 
പ്രമോ അതിന്െറ വിഷമെന്ന ദോഷമോ ഏതുവിധം ഉ ഇല്ലെയോ അതുപോലെ ശുദ്ധബ്രദ്മ 
ത്തെ അറിയാഞ്ഞതിനാല് ഭൂരാന്തികല്ലിതമായ ജഗത്ത്” ഇസ്ൂജാലമെന്നപോലെ പ്രതീതിമാതു 
മാകയാൽ ഞാന് ജഗത്തിലോ ജഗത്തെന്നിലോ ജരിക്കുന്നില്ല. നിത്യനുംവിച്പികാരനും അസം 
ഗനുമായ ഞാ൯ന്മാത്രം സദാനന്ദസ്വരുപനായ്ത്രിളങ്ങുന്നുവെന്നു സമൃഗ്'ജ്ഞാനമുണ്ടാകുമ്പോ 

രം അനുഭവപ്പെടും, എന്നു കാണിപ്പാനാണ്' “*വത്വഹം തേഷുതേമയി"" എന്നരുളിച്ചെയ്തിരി 
ക്കുന്നത്". “അഹം തു തേഷ്ുന തേതുമയിന്? ഞാനുവയിലും ഇല്ല അവയെന്തിലുമില്പ. എന്ന 

തിനെ ഇതിലധികം വിസ്തൂരിക്കുന്നതായാല് ഗ്രന്ഥം അതിവിസ് തൃമാകുമെന്ന ഭയത്താല് 
സാരം മാത്രം കാണിച്ച്” വിരമിക്കുന്നു. 

19. ത്രിദിരഗുണമയൈദാവൈരേഭിഭ സവ്വമിദംജഗത്' 

മോഹിതം നാഭിജാനാതി മാമേദ്യഃ പരമവ്യയം. 

ഗുണമയൈടഗുണപരിണാമങ്ങജായം തിദിഃ ഏഴിഃ ഭാവൈ മുന്നവികത്തിലുള്ള ഈ ഭാവ 
ങ്ങളാത_വിഷയങ്ങളാത്ം, മോഹിതംടമോഹിപ്പിക്കപ്പെട്ട, ഇദംസവംജഗത് ടഈ സവ്വയമായ 
ലോകം. ഏഭ്യപേരം-ഇവയില്നിന്നു ഭിന്നനായും, അവ്യയംടവികാരമില്ലാത്തവനായുമിരിക്കു 
ന്ന; മാം-എന്നെ, ന അഭിജാനാതിടആഭിമുഖ്യേന അറിയുന്നില്ല. 

അദിതീയപരിപൂര്ണനായ നിന്തിരുവടിയെ ഈ ലോകം എന്തുകൊണ്ടറിയുന്നില്ല 
എന്ന ശങ്കക്കു സമാധാനം:-_സത്വാടി മൂന്നുഗുണപരിണാമങ്ങളായ ഇയ ശബ്ദാടിവിഷയ 
ങ്ങളും രാഗദഭേ ഷാടിദോഷങ്ങളും ബ്രഹ്മാവയ മുതല് മശകംവരേയുള്ള പ്രാണിവഗ്ഗത്തെ മോ 

ഹിപ്പിക്കുന്നു. വിവേകമില്ലാത്തവരാക്കിത്തിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട ആവക വിഷയങ്ങളില് നി 
ന്നും രാഗദ്വേഷാടിദോഷങ്ങളില്വിന്നും വേറിട്ടും നിര്വികാരനായമിരിക്കുന്ന എന്നെ സ്വാ 
ത്മാവാണെന്നറിയുന്നില്ല. അല്ലെങ്കില് ഇങ്ങിനെയും വ്യാഖ്യാനിക്കാം:---സത്വഗ്ണവികാര 
ങ്ങളാണ്” മനോമയന്, വിക്ഞാനമയന്, ഞാനേവ്രിയങ്ങാം, അഗ്ധ്യാദിദേവതകഠം. പ്രാണ 
മയനും കമ്മേവ്രിയങ്ങളും രജോഗുണവികാരങ്ങാം. ആനന്ദമയനും അന്നമയനും തമോഗുണ 
വികാരങ്ങഠം. ഇങ്ങിനെ ഗുണപരിണാമങ്ങളാണ്' ആത്മാവി നെറ മൂന്നപാധികളായി ഭവി 

ച്ചിരിക്കുന്നവ. ഈ ഉപാധികളെ ആത്മാവെന്ന്' സകല പ്രാണിവശ്ലുവും ധരിക്കുന്നു. അതു 
തെററായ ബോധമാകുന്നു. ഈ സ് 'തൂലസ്ൂക്ഷ്മകാരണങ്ങളായ മൂന്നുപാധികളോടു സംബന്ധ 
പ്പെടാതെയും അവയെ പ്രകാശിപ്പിച്ചും സ്വയം ( പ്രകാശിച്ചും കൊണ്ട് ഹുദയഗുഹയില് സ 
വദാ നിവികാരനായി വിളങ്ങുന്ന ഞാന്തതന്ന ആത്മാവെന്ന്' ലോകത്തിലുള്ള പ്ര പ്രാണിവഗ്സം 
അറിയുന്നില്ല. വിശപ്പു്, ദാഹം, രോഗം ആരോഗ്യം ഭോജനാദിസുഖം എന്നിവയെ എല്ലാ 
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വരും അവരില്നിന്നു ഭിന്നങ്ങളായിട്ടു കാണുന്നു. എനിക്കു വിശക്കുന്നു, ദാഹിക്കുന്നു, രോഗമു 
ണ്ട്, ആരോഗ്യമുണ്ട്, ഭോജനാടിസുഖമുണ്ട്” എന്നല്ലാതെ ഞാനാണ്” വിശപ്പു മുതലായവ 
എന്നറിയുന്നില്ല. അങ്ങിനെയിരിക്കേ അത്യന്തം സ്റ്റഷ്ടമായും സര്വ വികാരങ്ങളുടെയും സാ 

ക്ഷിയായി സുഷുഫ്ഠിയില് ആനന്ദസ്വരുപനായി അനുഭവപ്പെടുന്ന എന്നെ ദേഹേന്ിയാടി 
ഭാവങ്ങളില്നിന്നു ഭിന്നനാണെന്നറിയാതിരിക്കുന്നതിനെക്കാഠം ആശ്ചയ്യുമെന്തിരിക്കുന്നുവെ 

ന്നു അണഞ്ഞാനവിലാസത്തെക്കുറിച്ച്' ഭഗവാന് ആശ്ചയ്യപ്പെടുന്നു. 

14. ദൈവിഫ്പയേഷാ ഗുണമയിീ മമ മായാ ദുരത്ൃയയാ 

മാമേവയേപ്രപദ്യന്തേ മായാ മേതാം തരന്തിതേ. 

ദൈവിടദേവനായ എന്നിലിരിക്കുന്നതും., ഗുണമയീടഗുണാത്മികയുമായ, ഏഷാമായാംഈ 

മായം ഭരത്യയാഹിടടര്ജയയാണെന്നു പ്രസിദ്ധം. മാംഎവംഎന്നെത്തന്നെ, യേപ്രപദ്യ 
ന്തേ-ആര ശരണം പ്രാപിക്കുന്നുവോം തേടഅവര്, ഏതാം മായാം-ഈ മായയെ, തരന്തിട 

അതിക്രമിക്കുന്നു. 

അനാദ്യവില്യാരൂപിണിയായ മായ സകല പ്രാണികഠംക്കും അനാത്മാവില് ആത്മ 
ബുദ്ധിയെ ജനിപ്പിക്കുന്നുവെമില് സംസാരാഗ്നി സന്തഫ്ലൂന്മാരായ ആ പ്രാണികളുടെ ൭ഃഖ 
നിപ്ൃത്തിക്കുപായം എന്താകുന്നുവെന്ന ആകാംക്ഷക്കു മവപടി പറവാന് ഭാവിക്കുന്ന ഭഗ 
വാന് മായയെ അതി്രമിക്കുകതന്നെ വേണം. എന്നാല് അതെളൂപ്പൂമല്ല. അതിശ്രദ്ധയും പ്ര 

യത്വും വേണം എന്നു കാണിച്ചുകൊണ്ടു മായാസന്തരണോപായം പഠറയുന്നു:---അന്യയാപേ 
ക്ഷ കൂടാതെ കാലത്രയത്തിലും പ്രകാശിക്കുന്നതിനാല് ദേവനായ എന്നില്_പരമാത്മാ 

വിതല്_ആകാശത്തില് നീലനിറം എന്നപോലെ ആഭാസരൂപേണ മായ വസിക്കുന്നു. സത്വാ 
ഭിഗുണങ്ങഠം മായയുടെ സ്വരൂപമാകുന്നു. പ്രാണികഠംക്ക്" എളുപ്പത്തില് ആ മായയെ അതി 
ക്രമിപ്പാ൯ കഴികയില്ല ദൃഷ്ലാദൃഷ്ടവിഷയസുഖങ്ങളെയും തല്സാധനങ്ങളെയും നിശ്ശേഷം 

പരിത്യജിച്ചു" യമനിയമാദികളെ അഭ്യസിക്കുന്നവക്ക മാത്രമേ മായാജയം സാധിക്കയുള്ളൂ. 
എന്നാല് സന്തരണോപായമില്ലെന്നില്പ:-_ഫലകാംക്ഷ കൂടാതെ ഇരശ്വരാര്പണബുദ്ധ 0 
ബഹുജന്മങ്ങളില് ചെയ്തു പുണ്യയകമ്മഫലത്താല് ശുദ്ധാന്തദകരണന്മാരായിട്ടു ഗുരുസന്നിധി 
യില്നിന്നു ശ്രവണാദികളെയഭ്യസിച്ച' സ്വാത്മാവായിട്ടുതന്നെ ഹൃദയഗുഹയില് വിളങ്ങുന്ന 
എന്നില്തന്നെ മനുസ്സിനെയുറപ്പ്]ിക്കുന്നവക്കു എന്നെ മറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ മായയെ 
അതിക്രമിപ്പാന് കഴിയും. എന്നെ എന്നുള്ള പദം സഥഗുണമുത്തിയെയല്ല. നിര്ഗുണബ്ദഷ്മ 
സ്വരൂപമായ എന്നെ എന്നത്ഥിലുപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്'. സ്ഥഗുണമൂത്ത്യപാസനകൊ 

ണ്ടു ഗുണാത്മികയായ മായയെ ജയിപ്പാന് കഴികയില്ല. ഗുണാതീത ബ്രഹ്മധ്യാനനിഷ്ണകൊണ്ടു 
മാത്രമേ ഗുണമയിയായ മായയെ ജയിപ്പാന് കഴികയുള്ളൂവെന്നു തന്നെയാണ്” ഭഗവടുപദേ 
ശസാരം. 

15. നമാം ദുഷ് കൃതിനോമൂഡാാഃ പ്രപദ്യന്തേ നരാധമാഃ 

മായയാപഹ്ൃതജ്ഞാനാ ആസുരം ഭാവമാശ്രിതാഭ. 

ഭഷികൃതിനഃംടുഫ്ലുമ്മികളും, മൂഡധാഃട അറിവില്ലാത്തവരും, മായയാടമായയാതി, അപഹൃത 
ജ്ഞാനഃ--അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടുകൂടിയവരും ആസുരം ഭാവം-ആസുരഭാവത്തെ, 
ആശ്രിതാഃ-ആശ്രയിച്ചവരുമായ, നരാധമാഃടമനുഷ്യാധമന്മാര്, മാം-ഫന്നെം ന പ്രപദ്യ 
ന്തേംശരണംപ്രാപിക്കുന്നില്ല. 

അങ്ങയെ ഉപാസിക്കുന്നതുകൊണ്ടു സര്പ്പാനത്ഥകാരിണിയായ മായയെ അതിക്രമി 

ക്കാമെയ്യില് മീമാംസകന്മാര്, താക്കികന്മാര്, മുതലായ മഹാപണ്ഡിതന്മാര് എന്തുകൊണ്ട 
അ്ങയെ ഉപാസിക്കുന്നില്ല എന്ന ശങ്കക്കു സമാധാനം പറയുന്നു:-_ജ൯നനമരണങ്ങംക്കു കാര 
ണമായ ഭുഷിച്ച കമ്മംനിമിത്തം സ്വഗ്ലാടിലോകങ്ങളെ അവര് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇ ലോകം 
പോലെ ആവക ലോകങ്ങളും നശിക്കുന്നവയാണെന്നു മെരഡ്ചയംനിമിത്തം അവരറിയുന്നില്ല. 
കാമാടിപ്ൃത്തിരൂപേണ അവരുടെ അന്തഭകരണത്തില് വിളങ്ങുന്ന മായ അവരുടെ ശാസ്ത്ര 

ജ്ഞാനത്തെ അപഹരകക്കുന്നു. കമ്മംതന്നെ പ്രധാനം. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ്' ഇത്രയും 
ധന്ദധാന്യ്യാടികഠം സിദ്ധിച്ചത്. ഉപരിയായ പദവിയും കമ്മംകൊണ്ണേ ിട്ടുകയുല്ലൂ എന്നുള്ള 



114. ഏഴാം അദ്ധ്യായം 

ആസുരഭാവത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യാധമന്മാര് എന്നെ ശരണംപ്രാപിക്കുന്നില്ല. 
എന്നെക്കുറിച്ചു വിചാരംചെയ്യാത്തവരെങ്ങിനെ എന്നെ അറിയും. എന്നെ അറിയാത്തവ 
രെങ്ങിനെ ഉപാസിക്കും. അതുകൊണ്ടു താക്കികന്മാര് വൈശേഷികന്മാര് മുതലായവര് ജഗല് 
കാരണം പരമാണുവാണു്' ഇരശ്വരനല്ല എന്നിങ്ങനെ അന്ധാജിച്ചുകൊണ്ടു എന്നെ തിരസ്ത 
രിക്കുന്നു. മറ൨ചില ചാവ്യാകന്മാര്, ജൈനന്മാര്, ബെദദ്ധന്മാര് മുതലായ മനുഷ്യാധമന്മാരും 

എന്നെ പ്രാപിക്കുന്നില്ല. മൌഡ്യംതന്നെ എന്നെ ഭജിക്കാതിരിപ്പാൻ കാരണും. മൌഡ്യകാ 
രണമോ ഭുഷ്ഠമ്മം. കാമാടിപ്പത്തികാം ദുഫ്ലമ്മസ്വരുപം. എന്നു സാരം. 

16. ചതുപ്വിധാഭജന്തേ മാം ജനാഃ സുകൃതിനോ/ജ്ജന! 
ആത്തോ ജിജഞാസരത്ഥാത്ഥി ഇഞാനീച ഭരതഷ്ചട!. 

ആത്തട9?ഖിതന്, ജിജ്ഞാസുഃട ആത്മതത്വം അറിവാനാഗ്രഹിക്കുന്നവന്, അത്ഥാത്ഥീടധനാ 
ദികളെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവന്, ജ്ഞാനീടബുഹ്മസ്വരൂപമറിഞ്ഞവന്, സുഭൃതിനഃടസുകൃതമുള്ള, 
ചതുവ്വിധാമ ജനാഃടനാലുതരത്തിലുള്ള ജനങ്ങാം, അജജ്കന!ടഹേ അജജ്കന!, മാം ഭജന്തേ 
എന്നെ ഭജിക്കുന്നു. & 

മീമാംസകാടിപണ്ഡിതന്മാര്കൂടെ അങ്ങയെ ഉപാസിക്കുന്നില്ലെതില് പിന്നെ ഉ 

പാസിക്കുന്നവര് ആരാകുന്നുവെന്ന ആകാക്ഷക്ക്' ഏതൊരു ശുദ്ധാത്മാക്കഠം ശാസ്ത്രഗുരുസേ 
വകൊണ്ടു എന്െറ തത്വം അറിയുന്നുവോ അവര് ഭജിക്കും. എന്നാല് എന്നെ ഭജിക്കുന്നവ 
രില്തന്നെ ഭേദമുണ്ടെന്നു കാണിക്കുന്നു:-_ഈ ജന്മത്തിലോ കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിലോ ശാസ്ത്ര 
ചായ്യാനുഗ്രഹത്താത എന്െറ പ്രീതിക്കായി സിഷ്ണാമകമ്മം ആചരിച്ചവര് സുകൃതികളാകുന്നു. 
അവരിത്തന്നെ താരതമ്യേന നാലുതരക്കാരുണ്ടു്". സംസാരസ്വഭാവമായ രോഗാടിപീഡ 

കഠംനിമിത്തം ക്ലേശിക്കുന്നവര് അതിന്െറ നിപ്ൃത്തിക്കായിട്ടു എന്നെ ഭജിക്കും. എന്െറ സ 
തൃസ്വരൂപം അറിവാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് ആ അറിവുണ്ടാവാന്ഭജിക്കം. ഐഹികാമുഷ്യിക 

സുഖങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് തല്സിഭ്ധിക്കായിട്ടു ഭജ്ലിക്കും. ഈ മൂന്നുപേരും സകാമഭക്ത 

ന്മാരാകുന്നു. എന്െറ തത്വം അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനിയാകട്ടെ ആ ജ്ഞാനദാര്ഡ്യത്തിന്നാ 
യിട്ടു അവന്െറ ഹൃദയഥുഹയില് പ്രകാശിക്കുന്ന അറിവാനന്ദമായ സ്വരൂപക്തന്നെ ഞാന് 
എന്ന അഭേദഭാവത്തോടുകൂടെ നിരന്തരാനുസന്ധാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. 

11. തേഷാം ജ്ഞാനി നിതയയയക്ത ഏകഭക്തിര്വ്വിശിഷ്യതേ 

പ്രിയോഹിജ്ഞാനിനോഗ/തൃത്ഥമഹം സ ച മമപ്രിയഃ. 

വിത്യയുക്തഃടനിത്യത്തില് യോഗത്തോടുകൂടിയവനും, ഏക ഭക്തിടേഫഏകയായ അന്തദകര 
ണവ്ൃത്തിയോടുകൂടിയവനുമായ, ജ്ഞാനീജ്ഞാനവാന്, തേഷാംടഅവര് മൂവ്വരില്വെച്ച് 
വിശിഷ്യതേടശ്രേ്ണനാകുന്നു ഹി-എന്തുകൊണ്ടെന്നാല്, ഇഞാനിനഃടജ്ഞാനിക്ക്'; അഹം 
ഞാന്, അത്യത്ഥംപ്രിയഃ-അത്യന്തം ഇഫ്ടന്ം മമചടഎനിക്കും, സ്മ-ംഅവന്, പ്രിയഃടഇഷ്ടന്. 

വിപ്പിശേഷമായ പരബ്രദ്മത്തെത്തന്നെയാണുപാസിക്കേണ്ടതെന്നു വന്തിരിക്ക 
യാല് മഹാത്മാവായ ബ്രഷ്മവിത്ത്.ം സവിശേഷപരന്മാരായ ആത്താദി മൂന്നുപേരെ 

ഠം ഉല്കൃഷ്ണനാണെന്നുറപ്പിക്കുന്നു.-__-മായയോടും തല്കായ്യുമായ ജഗത്തോടും സംബന്ധ 

മില്ലാത്ത അക്ഷരപരമാത്മാവില്തന്നെ യുക്തനും, ഞാനെന്നും എനെറതെന്നുമുള്ള പത്തി 
യെ അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്ന അഖണ്ഡാകാരബുദ്ധിപൃത്തിയോടുകൂടിയവനുമായ ജ്ഞാനി ആ 
ത്താടികളായ മറവ മൂന്നുപേരെക്കാഠം ഉല്കൃഷ്ണനാകുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാല് അക്ഷരപരബ്ദ 

മെസ്വരുപനായ എന്നെ മാതമേ അവന് പ്രിതിപാത്രമായിക്കാണുന്നുമ്ളു. അതുകൊണ്ടുത 
ന്നെ അവന് എനിക്കും ഞാന് അവന്നും അത്യന്തം പ്രിയനാകുന്നു. 

18. ഉദാരാഃ സവ്വഏവൈതേ ജ്ഞാനീത്വാത്മൈവ മേമതം 

ആസ്ഥി.മഃ സഹിയ്യക്താത്മാ മാമേവാനുത്തമാംഗതിം. 

തേ സപ്വേ-അവര് മൂന്നുപേരും, ഉദാരാഃ ഏവം ഉല്കൃഷ്ണന്മാര്തന്നെ., ഹിടയാതൊന്നു ഹേതു 

വായിട്ടും യുക്താത്മാ-എന്നില് യോജിപ്പിച്ച മനസ്സ്സോടുകൂടിയവനായിട്ടു, അനുത്തമാം-അ 
തൃത്തമയായം, ഗതിം മാം ഏവടപ്രാപ്യസ്ഥാനമായ എന്നെത്തന്നെ, സഃട-അവന്,, ആ 
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സ്ഥിതഃടപ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു, ജ്ഞാനീതു-ജ്ഞാനിയാകുട്ടെ, മേ ആത്മാ ഏവം-എനന്െറ ആ 
ത്മാവൃതന്നെയെന്നു, മതംടസമ്മതമാകുന്നു. 

ജ്ഞാനിതന്നെ ശ്രേഷ്ഠനെന്നാണെമ്മില് ഇതരന്മാര് നികൃഷ്ടന്മാരെന്നുവരുന്നുവെ 
ല്ലൊ. അങ്ങയുടെ ഭക്തന്മാര് നികൃഷ്ടുന്മാരെന്നുവരുന്നതു യുക്തമോ എന്ന ശങ്കക്കു സമാധാ 
നം:-ആത്താടികളായ ആ മൂന്നുപേരും എന്നെ ഭജിക്കാതിരിക്കുന്ന മീമാംസകാടികളജെക്കാഠം 

ശ്രേഷ്ഃന്മാര്തന്നെ. എന്നെത്തന്നെ പരമേശ്വരനായിട്ടവര് കരുതുന്നു. എന്െറ പ്രീതിക്കായി 
കമ്മംചെയ്യുന്നു. എന്നെ ഭജിക്കുന്നതുകൊണ്ടു സവ്ൃ്യാഭീഷ്ടും സാധിക്കുമെന്നു കരുതുന്നു. ഇതെ 

ല്ലാം സുകൃതികഠംക്കേ തോന്നുകയുചളൂ. അതിനാല് അവക്കും ഉുത്കഷം ഉണ്ടു. ജ്ഞാനിയാക 
ട്ടെ എന്െറ സ്വരുപഗഹഞണത്തില്ത്തന്നെ നിരന്തരം മനസ്സിനെ ഉുറ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ശാസ്ത്ര 
പ്രസിദ്ധവും മഹത്തും അതി സൂക്ഷ്മവും നാശരഹിതവുമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനമായ എന്നെത്ത 

ന്നെ പൂണ്ണൂഭാവത്തോടുകൂടെ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ബുഹ്മാഭിന്നഭാവംസിമിത്തം ജ്ഞാനി എ 
നെറ സ്വരയപമായിത്തന്നെ ഭവിച്ചിരിക്കയാല് മറ൨ മൂന്നുപേരെക്കാഠം അതിശ്രേഷ്ണനാണെ 
ന്നു എനിക്കു സമ്മതമാകുന്നു. സഗുണമൂത്ത്യപാസകന്മാരെക്കാഠം നിര്ഗുണബ്ബഷ്മോപാസക 
ന്മാര്തന്നെ അത്യൃത്തമഭകതന്മാരെന്ന്' ഭഗവാന് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. 

19. ബഹുനാം ജന്മനാമന്തേ ജ്ഞാനവാന് മാം പ്രപദ്യതേ 

വാസുദേവഃ സര്വ്ൃമിതി സ മഹാത്മാ സുദൂര്ല്പഭഃ. 

ബഹൂനാം ജന്മനാംടഅനേകജന്മങ്ങളുടെ, അന്തേംഅവസായത്തിത, വാസുദേവഃ സവ്വംട 

വാസുദേവന്തന്നെ സവ്വവും, ഇതി ജ്ഞാനവാന് എന്ന ജ്ഞാനമുണ്ടായവന്, മാം പ്രപദ്യ 

തേടഎന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു, മഹാത്മാ സഃടമഹാമനസ്തുനായ അവന്, സുടൂര്ല്പഭഃടഫ്ുററവും 

ടുര്ല്പഭനാകുന്നു. 

ജ്ഞാനിയെ സപ്വോത്തമനായി വിശ്ചയിച്ചതിന്െറശേഷം ആ മഹാത്മാവു മാത 
മാണ്” വിദേഹമുക്തിക്കഹന് എന്നു കാണിക്കുന്നു:-_മേല് വിവരിച്ചവിധം മൂന്നുനാലു ജന്മ 
ഞ്ങം കഴിയുമ്പോ മുമ്പും ഇപ്പോഴും ചെയ്തതും ചെയ്യുന്നതുമായ സമാധിനിഷ്ണയുടെ ഫല 
മായിട്ടു പ്രതിബന്ധം മുഴുവനും നശിക്കുമ്പോഠം നാമരൂപസ്വരൂപേണ കാണപ്പെടുന്ന ഈ 
ജഗത്ത് മിഥ്യയാകയാല് സവ്വ്യാധിഷ്ണാനമായ ശ്രീവാസുദേവന്െറ പരസത്തയെ ആശ്രയി 

ച്ചു വിഭൂങ്ങുന്നുവെന്നല്ലാതെ അതിന്നു പൃഥക്കായ സത്തയില്ലാത്തതിനാല് എല്ലാം വാസുദേ 
വന്തന്നെ. അന്യമായിട്ടു യാതൊന്നുമില്ല. എന്ന ജ്ഞാനം ഉണ്ടാകും. അഖണ്ഡാകാരവൃത്തി 

സിദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ആ മഹാത്മാവു' ലോകത്തില് സുടൂര്ല്പനോകുന്നു. നാമരൂപാത്മകമായ 
ഘടം മണ്ണൂമാതരമായിരിക്കുന്നതുപോലെ ജഗത്ത്” വാസുദേവാക്ഷരബ്ദഹ്മംതന്നെ. അതില് 
നിന്നു ഭിന്നമായിട്ടില്ല എന്ന മറച്ച വിജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നതു ഏററവും ഒര്ല്പഭമാണെന്നു 

സാരം. 

20. കാമൈസ്്റൈ സ്കൈര്ഫ്ൃതജ്ഞാനാഃ പ്രപദ്ദന്തേ/ന്യദേവതാഃ 

തംതംനിയമമാസ്ഥായ പ്രകൃത്യാ നിയതാഃസ്വയാ. 

തൈഃതൈഃകാമൈഭംഅതാതുകാമങ്ങളാല്, ഹൃതജ്ഞാനാടഅപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോ 
ടുകൂടിയവര്, സ്വയാപ്രകൃത്യാടസ്വാഭാവികവാസനയാത്, നിയതാഃടപ്പേരിക്കപ്പെട്ടവരാ 
യിട്ടു തംതംനിയമംടഅതാതുനിയമത്തെ, ആസ്ഥായം-ആശ്രയിച്ചിട്ടു, അന്യദേവതാഃടഅന്യ്യ 
ദേവതകളെ; പ്രപദ്യന്തേ- ആശ്രയിക്കുന്നു. 

സ്വസ്വരൂപമായ പ്രതൃഗാത്മാവുതന്നെ ബ്രഹ്മമാണെങ്കില് അന്തരംഗസ്ഥിതമാ 
യതിനാല് പരിശ്രമംകൂടാതെതന്നെ ലഭിപ്പാന് കഴിയുന്ന ആ ബ്രഹ്മത്തെ എന്തുകൊണ്ടാണു 
റിയാത്തതും ഉപൂസിക്കാത്തതും മുക്തിയെ പ്രപോിക്കാത്തതും എന്ന ശമ്കക്ക്' എന്െറ മായ 

യാല് മോഹിതന്മാരായതുകൊണ്ടാണെന്നു സമാധാനം പറയുന്നു:--_-പൃതരധനകിത്തിടീരഘാ 

സ്സ് മുതലായവയെ കാംക്ഷിക്കുന്നവര് ഇന്നിന്ന ദേവതകളെ ഇന്നിന്നവിധത്തില് ആരാധി 
ച്ച ഭജിക്കേണമെന്നിങ്ങിനെ പുരാണങ്ങളിലും സ്തൂതികളിലും പ്രതിപാടിക്കുന്നതുകൊണ്ടു്” ആ 

വക വിഷയാശകഠംനിമിത്തം സിദ്ധാന്തശാസ്ത്രത്തില് മുകതിസാധനമായി വിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട 
ജ്ഞാനം പ്രായേണ മനുഷ്ൃക്കില്ലാതാകുന്നു. ജന്മാന്തരകമ്മവാസന അവരെ കാമ്യവിഷയസ 
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മ്പാദനത്തില് പ്രേരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു തുച്ഛുങ്ങളായ ആവക ഫലങ്ങളെ നല്കുന്ന ഇന്ദ്രാ 
ഭിദേവതകളെ ഉപാസിപ്പ്ാനുള്ള അതാതു നിയമങ്ങളില് പ്രവത്തിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു കാമാ 

ടിവൃത്തിരുപേണ അവരുടെ മനസ്സില് വിളങ്ങുന്ന എന്െറ പ്രകൃതിക്കധീനന്മാരായ മീമാം 
സകന്മാര്, ശൈവന്മാ൪, വൈയ്ണ്ണുവന്മാര്, ശാക്തന്മാര്ം എന്നിങ്ങിനെ പലരും ശാശ്വതഫ 
ലത്തിന്നായി നിര്ഗുണബ്ഷ്മത്തെ ഉപാസിക്കാതെ സഗുണോപാസകന്മാരായി കാണടല്ലെെ 
ടുന്നുവെന്നു സാരം. 

91. യോയോ യാം യാംതനുംഭക്തഃ ശ്രഭ്ധയാച്ചിതു മിച്ഛുതി 
തസ്ൃതസ്യ്യാചലാം ശ്രഭ്ധാം താമേവ വിദധാമ്യഹം. 

യഃ യ ഭക്തഃ-ഫ്ഏുതേതുപാസകന്, യാം യാം തനും-ഏതേതു ദേവമൂത്തിയെ, ശ്രദ്ധയാട 
ശ്രദ്ധയോടകൂടെ, അര്ച്ചിതുംടപുജിപ്പാനായിക്കൊണ്ടു, ഇച്ഛുതിടഇല്ലിക്കുന്നുവോ, തസ്യ ത 
സ്യടഅവന്നവന്നും താം ശ്രദ്ധാം ഏവംആ ശ്രദ്ധയെതന്നെ, അചലാംടസ്ഥിരയായിട്ട്, 
അഹം--ഞാന്, വിദധാമിടചെയ്യുന്നു. 

അതു മാത്രമല്ല; ഏതേതുഭക്തന് ഏതേതു ദേവതാമൂത്തിയെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ പൃ 

ജിപ്പാനിച്ഛിക്കുന്നുവോ അതാതു ഭക്തന്നു ആ ദേവതയില്തന്നെ സ്ഥിരശ്രദ്ധയെ അന്തരാ 
ത്മാവായ ഞാന് ജനിറ് ക്കുന്നു. ഇതിലടങ്ങിയ സാരം:-_ആത്മാവാരെയും ഒമ്സിലും പ്രവ 

ത്തിപ്പിക്കുന്നില്ല. ആത്മസന്നിധിയില് ജന്മാന്തരവാസന പ്രവൃത്തിക്കുന്നു. മാവിന്നും പ്പാ 

വിന്നും വേപ്പിന്നും നനയുന്ന ജലത്തില് ഭേദമില്ല, അതാതു വൃക്ഷം ജലത്തിലും ഭൂമിയിലു 
മുള്ള മധുരാദി രസത്തെ സ്വഭാവാനുസരണം സ്വീകരിക്കുന്നു. അതുപോലെ അവരവരുടെ 

വാസനാനുസരണം ഓരോരുത്തരും ആത്മസാന്നിധ്യം നിമിത്തം ഓരോ ദേവതകളെ ഭജി 
മുന്നു. ഫലം സിദ്ധിക്കുമ്പോഠം ആ ദേവതയില് ആ ഭക്തന്നു വിശ്വാസം വദ്ധിക്കയുംചെ 

യ്യുന്നുവെന്നല്ലാതെ നിഷ് 'ക്രിയനും നദിപ്വ്രികാരിയും സവ്വസമനുമായ ഭഗവാന് ഒന്നും ചെയ്യു 
ന്നില്ലെന്നാണ്' ശാസ്ത്രസിദ്ധാന്തം. വാസനുകളെല്പാം പ്രകാശിക്കുന്നതിന്നു കാരണം ആത്മ 

ശാ ഞാന് ആ ശ്രദ്ധയെ പ്രബലപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നാണ്' ഭഗവദ്വാകൃത്തി 
ലെ രം, 

ഉള, സതയാശ്രദ്ധയായയക്ത സ്തൃസ്യാരാധനമീഹതേ 
ലഭതേച തതഃ കാമാന് മയൈവവിഹിതാന് ഹി താന് 

സഭേഅവന്, തയാശ്രദ്ധയായുക്തഃടആ ശ്രദ്ധയോടു സഹിതനായിട്ടു, തസ്യാമ-ആ ദേവതയു 
ടെ, രാധനംപൂജയെ, ഈഹതേടചെയ്യുന്നു, തതഃടഅനന്തരം, മയാഏവടഎന്നാല്തന്നെ 
വിഹിതാന്ടനല്കപ്പെടുന്നു, താന് കാമാന്-ഇഫ്യപ്പെട്ട ആ വിഷയങ്ങളെ, ലഭതേ ചട 
ലഭിക്കയും ചെയ്യുന്നും ഹിടനിശ്ചയം. 

ആ ഭക്തന്നു സ്ഥിരയായ ശ്രദ്ധ സിദ്ധിക്കുന്നത് എസില്നിന്നുതന്നെയെന്നു കാ 
ണിച്ചു. ഫലസിദ്ധിയും അതാതു ദേവതകഠംമുഖാന്തരം എന്നില്നിന്നുതന്നെയാണെന്നു കാ 

ണിക്കുന്നു:-__ആ ഭക്തന് എന്നാല് ദൂഡീകൃതയായ ആ ശ്രദ്ധയോടു സഹിതനായിട്ടു ആദേ 
വതയെ പൂജിക്കുന്നു. അനന്തരം എന്നാത്തന്നെ നല്കപ്പെടുന്ന അഭീഷ്ടഫലങ്ങളെ പ്രാപി 

ക്കയും ചെയ്യുന്നു. ആ ദേവതകളിലും അന്തഷ്യാമിയായിരിക്കുന്നവന് ഞാ൯ാകയാല് ഫല 
ദാതാവും ഞാനാകുന്നു. എല്ലാവരും ഞാന് നിമിത്തം ചേതനവാന്മാരാകുന്നതല്ലാതെ സ്വ 
തേ ചേതനസ്വരുപം മററാക്കമില്പ. സദ്വേശ്വരനായ എന്നെ സ്വതന്ത്രനും അന്ത്ധസ്ഥിത 
നുമായറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ്' അസ്വതന്ത്രന്മാരായ ജന്ദ്രാടി ദേവതാന്തരങ്ങളെ ഭജിക്കുന്ന 
തെന്നു സൂചിപ്പിച്ചു. ആ കാമങ്ങഠം നശ്വരങ്ങളാകയാല് ഹിതങ്ങളല്ല എന്നവരറിയുന്നില്ല. 
ഹിതങ്ങളാണെന്നവര് തെററായിട്ടു വിചാരിക്കുന്നുവെന്നു സാരം. 

98 അന്തവത്തുഫലംതേഷാം തല്ഭവത്യല്പമേധസാം. 
ദേവാ൯ദേവയജോയാന്തി മല്ഭക്തായാന്തിമാമപി. 

അല്പമേധസാം തേഷാം-അല്ലബുഭ്ധികളായ അവരുടെ, തല്ത്ഫലംആ ഫലം അന്തവത്' 
തു-നാശമുള്ളതാകുന്നു നിശ്ചയം, ദേവയജഃടദേവന്മാരെയജിക്കുന്നവര്, ദേവാന്യാന്തിട 

ദേവന്മാരെ പ്രാപിക്കുന്നു, അപി--എന്നാല്., മതഭക്താഃ-എെറ ഭക്തന്മാര്, മാം യാന്തിക: 
എന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു. 
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ക്ഷയദഫലത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അല്ലബുഭ്ധികളായ അവക്ക്” ആ ദേവതകളില്യിന്നു ല 

ഭിക്കുന്ന ഫല൦സ്വശ്ലാടിലോകപ്പാഫ്ി--നശിക്കുന്നതാകുന്നു. ശരീരക്സേശം ധനവ്യയം എ 
ന്നീ പ്രയാസങ്ങളെല്ലാം ക്ഷണികഫലപ്രദങ്ങളാകയാല് വ്ൃത്ഥംതന്നെ. ഇന്ദ്രാദിദേവന്മാരെ 
ഭജിക്കുന്നവര് “ആ ദേവന്മാരെ പ്രാപിക്കുന്നു. ആ ദേവന്മാക്കും അവരുടെ ലോകങ്ങഠാക്കും 

നാശമുള്ളതുകൊണ്ടു അവരോടുകൂടെ ഇവരും നുശിക്കുമെല്ലെ. എന്നാല് ഗുണാതീതനും സ 
വ്യാധിഷ്ഠാനഭതനുമായ എന്നെ ഭജിക്കുന്നവര് എന്നോടുകൂടെ ചേരുന്നു. അവക്കു പുനരാവ്ൃ 
ത്തിയില്ല. ഭജനപ്രയാസം ഒരുപോലെയിരിക്കേ നാശരഹിതമായ ഫലത്തെ ആഗ്രഹിക്കാ 
തെ അല്പവും നശ്വരവും അനത്ഥബഹുലവുമായ ഫലത്തിന്നായി ദേവതാന്തരഭജനം ചെയ്യു 

ന്നവരെക്കറിച്ചു ഭഗവാന്കൂടി വൃയസനിക്കുന്നു. ക. 

94. അവ്യൃക്തംവൃക്തിമാപന്നം മന്യ്യന്തേമാമബുദ്ധയഃ 

പരംഭാവമജാനന്തോ മമാവ്യയമനുത്തമം. 

അബ്ദദ്ധയഃടവിചാരശക്തിയില്ലാത്തവര്, മമ-എന്െറം അവ്യയംടനാശമില്പാത്തതും, അ 
നുത്തമം-അതൃയത്തമവും, പരം-ബുദ്ധ്യാദികളില്ന്ദിന്നു വേദിട്ടിരിക്കുന്നതുമായ, ഭാവംടതത്വ 
ത്തെ, അജാനന്തഃടഅറിയാത്തവരായിട്ടു, അവ്ൃയക്തംമാംടഅരൂപനായ എന്നെ, വൃക്തിം 

ആപന്നംടദേഹത്തെ പ്രാപിച്ചവനായിട്ടു, മന്യന്തേടവിചാരിക്കുന്നു. 

പണ്ഡിതന്മാരുംകൂടെ ആത്മാവായ അങ്ങയെ ഉപാസിച്ച്” വിദേഹമുക്തിയെ പ്രാ 
പിക്കാത്തതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന ശമ്കക്ക്' അവിദ്യനിമിത്തം അവക്മം എന്നെക്കുറിച്ചു” സമയ 
ഗ്ജയ്ഞാനും സിദ്ധിക്കാത്തതുകൊണ്ടുതന്നെ എന്നുത്തരം പറയുന്നു:--ആത്മാവിനേയും ദേഹാ 
ദിജഡപദാത്ഥങ്ങളേയും വേര്തിരിച്ചദിവാനുള്ള ബുദ്ധിയില്ലാത്തവര്_അതെന്െറ പ്രസാദം 

കൊണ്ടേ ഉണ്ടാകയുള്ളൂ-_അതിന്നായിട്ടെന്നെ ഉപാസിക്കാത്തവര്_പണ്ഡിതന്മാരായിരുന്നാ 
ലും ദൃശ്യങ്ങളെല്ലാം നശിക്കുമ്പോഴ്ചം നാശമില്ലാത്തതും നാമരൂപാടികളില് ഉഠംപ്പെടാത്തതും 

അത്യൃത്തമവുമായ എന്െറ സത്യസ്ഥിതിയെ അറിയുന്നില്ല. ഒന്നിനോടും ചേച്ചയില്ലാത്ത 
എന്നെ ദേഹത്തോടു ചേന്നവനെന്നു അവര് വിചാരിക്കുന്നു. ദേഹത്തെ ആത്മാവിലും ആ 

ത്മാവിനെ ദേഹത്തിലും ആരോപിക്കുന്നവക്കു ആത്മന്ഞാനമോ മുക്തിയോ എങ്ങിനെ സി 
ഭ്ധിക്കും. ആത്മസ്വരൂപബോധത്തിന്നുപകരിക്കാത്ത ശാസ്ത്രവിട്ഞാനും നിഷ്ണുലംതന്നെ; അ 
വരെ പണ്ഡിതന്മാരെന്നു വിചാരിച്ചിട്ടു ഫലമില്ലെന്നു സാരം. 

96. നാഹംപ്രകാശഃ സവസ) യോഗമായാസമാവൃതഃ 

മൂഡോയം നാഭിജാനാതി ലോകോമാമജമവ്യയം. 

അഹംടഞാന്, സവ്വസ്യ-എല്ലാവക്കും, ന പ്രകാശഃടജ്ഞോനവിഷയമല്പ. യോഗമായാസമാ 
വൃത്ദയോഗമായയാല് ആവരണംചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന, മൂഡഃ അയംലോകടഅറിവില്ലാ 
ത്ത ഈ ലോകം. അജം-ജന്മരഹിതനും, അവ്യയംടനാശമില്ലാത്തവനുമായം മാം-എന്നെ, 
ന അഭിജാനാതിടസ്സറഷ്ടമായറിയുന്നില്ല. 

ജാഗ്രദാദ്യവസ്ഥകളിലെല്ലാം എല്പാററിനേയും പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു പരിപൂണ്ണ 

നും പ്രത്യക്ഷവുമായി വിളങ്ങുന്ന ആത്മാവിനെ ജനം അറിയാതിരിപ്പാന് കാരണമെന്താ 

ണെന്ന ആകാകക്ഷക്കു സമാധാനും:--പ്രത്യഗാത്മാവും സവ്വപ്രകാശകനുമായി എല്പാവരി 

ലും ഞാന് ആത്മഭാവേന വിളുങ്ങുന്നുണ്ടെമ്കിലും. ഈശ്വരപ്രസാദവും ബുഹ്മസാക്ഷാല്കാരം 

സിദ്ധിച്ച പരമഗുരുവിനെറ കാരുണ്യവും ലഭിക്കാത്ത ഏതൊരുവനും എന്നെ അറികയില്ല. 
സ്വവ്യാപാരത്താല് പുരുഷനെ ജനനമരണപ്രവാഹരൂപമായ ഒു%ഖത്തോടു യോജിപ്പിക്കുന്ന 
തിന്നു ശക്തിയുള്ളതിനാല് യോഗമായയെന്നു പേരുള്ള എന്െറ ശക്തിയാല് അറിവാകുന്ന 

കണ്ണ് മറഷ്ക്കുപ്പെട്ടിരിക്കയാല് അവിദ്യാബാധിതമായ ഈ ലോകം ആത്മാവായ എന്നെ ജ 
ന്മാദിരഹിതനും മായാതീതനാകയാത് നാശമില്പത്തേവനുമായിട്ടറിയുന്നില്ല. കണ്ണിന്നു കോട്ട 

മുള്ളവന് സൂഷ്യുനെ കാണാത്തതുപോലെ ഇഞ്ാനക്കുണ്ണിന്നു മറവു നേരിട്ടതുകൊണ്ടാണ്' ഘ 

ല്ലാവരും എന്നെ_ആത്മാവിനെ_അറിയാതിരിക്കുന്നത്. 

6. വേദാഹം സമതീതാനി വത്തമാനാനിചാജ്ജുന। 

ഭവിഷ്യാണിചഭതാനി മാം തൂ വേദനകശ്ചന. 
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ഭൂതാനിടബുദ്ധ്യാടിഭ്രതങ്ങളേയും, സമതീതാനിടകഴിഞ്ഞ സംഗതികളേയും, വത്തമാനാനിട: 

ഇപ്പോഴുള്ള സംഗതികളേയും. ഭവിഷ്യാണിചടവരാന്പോകുന്നവയേയും, അഹംവേദ-ഞാ 

നറിയുന്നു, മാം തു-എന്നെയാകട്ടെ, കശ്ചന-ഒന്നുംതന്നെ, ന വേദ അറിയുന്നില്ല. 

എല്ലാവരേയും ആവരണംചെയ്യുന്നതുപോലെ എന്നെയും മായമറയ്യചുന്നുവോ എ, 
ന്നു ശങ്കിക്കേണ്ട. എന്നെ മറയ്യടുന്നുവെങ്കില് ലോകം അന്ധകാരത്തിലകപ്പെട്ട ഒരുവനെന്ന 
പോലെ ഒന്നുംതന്നെ അറികയില്ല. എല്പാററിനേയും പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു സ്യപ്പാണിക 
ളില് ആത്മാവായി വിളങ്ങുന്ന എന്നെ മായ_എന്െറ ശക്തി_മറയ്യുന്നില്ലെന്നതിനെ അ 
ജജ്ജനുന്നു അനുഭവപ്പെടുത്തിക്കൊടുക്കുന്നു:__ഭോക്താവായ ജീവന്െറ ഭോഗ്യത്തിന്നായ്കൊ 
ണ്ടു എന്നില്നിന്നുത്ഭവിച്ച മനോബുദ്ധ്യാദികളെയും അവയുടെ വൃത്തികളേയും ജാഗ്രദാദ്യവ 
സ്ഥകളില് സര്വ്വവിഷയങ്ങളേയും കാലത്രയത്തിലുള്ള സകല സംഗതികളേയും പ്രകാശി 

പ്പിച്ചുംകൊണ്ടു പ്രത്ൃഗാത്മാവായിരിക്കുന്ന ഞാനറിയുന്നു. ആത്മാവായ ഞാനതൊന്നും അ 

റിയുന്നില്ലെങ്കില് പ്രാണികഠംക്മ സുഖഭുഃഖാദ്യവസ്ഥാജ്ഞാനമോ വിഷയസുഖവസ്ത്രക്കളെ 
സമ്പാടിപ്പാനുള്ള വ്യാപാരമോ ഉണ്ടാകയില്ലെല്ലൊ. ലോകവ്യാപാരം നടന്നുകൊണ്ടിരി 
ക്കുന്നതിനാല് എന്നെ മായ മറച്ചിട്ടില്ലെന്നതു പ്രത്ൃക്ഷമാകുന്നു. മായയാല് മറഷ്ക്കപ്പെട്ടിരി 
ക്കുന്ന മനോബുദ്ധൃഹമങ്കാരങ്ങളോ അവയുടെ വൃത്തികളൊ ഒന്നുതന്നെ എന്നെ അദിയുന്നി 
പ. അതിനാല് ആത്മാവായ എന്നെ ഒരുവനും ആത്മത്വേന വിചാരിക്കുകയോ കേഠാക്കുക 
യോ മനനുംചെയ്തുയോ സാക്ഷാത്തായറിയുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. അതിനാല് ബുദ്ധ്യാടിക 
ഭളയാണ്' മായ മറയ്മചുന്നത്. ആത്മാവായ എന്നെയല്ലെന്നു ധരിച്ചുകൊഠംകം എന്നു സാരം. 

൭11. ഇച്ഛൂാദ്േവേഷസമുത്ഥേന ദ്വന്ദ്വമോഹേന ഭാരത 
സവ്ൃഭതാനി സന്മോഹം സഗ്റ്റേയാന്തി പരന്തപ! 

ഇച്ഛാദ്വേഷസമുത്ഥേനഇച്ഛയില്നിന്നും ദ്വേഷത്തില്നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്ന, ദ്വന്വമോഹേ 

നട്വന്പങ്ങളില് ഉള്ള വിപരീതവിചാരത്താല്, സവ്വഭതാനിടസര്പ്പപ്പാണികളും, സഗ്ലം 
ഉല്പത്തികാലത്തില്ത്തന്നെ, സന്മോഹംടമൌഡമ, മത്തെ, യാന്തിടപ്രാപിക്കുന്നു. 

കാമാടിപൃത്തികളാണ്' ആത്മജ്ഞാനത്തെ വിരോധിക്കുന്നതെന്നു മുമ്പെ 80_ഠമത്തെ 
മന്ത്രത്തില്കാണിച്ചിട്ടുണ്ടു. ആ കാമാടിപ്ൃത്തികഠം ഈ ജന്മത്തില് പ്രവൃത്തിക്കുന്നതുകൊണ്ടോം 
അതോ, അതിന്നു മുമ്പോ ഉണ്ടാകുന്നതു്” എന്നാണീമന്ത്രത്താല് സ്റൂഷ്ടൂമാക്കുന്നത് ഹേ ഭാ 
രത്_ ബുദ്ധിശാലിയായ അജജ്ന!_ഇച്ഛുക്കനുകൂലമായതില് പ്രീതിയും പ്രതികൂലമായതില് 
ദ്വേഷവും സ്വതേ ഉണ്ടാകുന്നു. അതുനിമിത്തം സുഖവിഷയം ഒുഃഖവിഷയം ഏന്ന രണ്ടു ഭാ 

വങ്ങളും ഉടിക്കുന്നു. ആ രണ്ടു ഭാവങ്ങളും ശരിയായ സ്ഥാനത്തിലല്ല ഉണ്ടാകുന്നത് . യഥാത്ഥ 

മായ സുഖം എന്താകുന്നു ടുഃഖം എങ്ങിനെ ഉണ്ടാകുന്നു വെന്നു ശരിക്കു ധരിക്കാത്തത് 
നാല് മോഹമെന്നാണിതിന്നു പേര്. ദു%ഖജനകങ്ങളായ ശബ്ദാദിവിഷയങ്ങളെ സുഖജനക 

ങ്ങളെന്നും, സത്യസുഖാസ്ററദമായ ആത്മാന്വേഷണമോ അതിന്നാവശ്യമായ വിഷയപരിത്യാ 

ഗമോ ഭഃഖമെന്നുമുള്ള വിപരീതഭാവം ജനിക്കുമ്പോഠംതന്നെ സര്വ പ്രാണികഠംക്കും ജന്മാ 
ന്തരപാപകമ്മം ന്ദിമിത്തമുണ്ടാകുന്നതിനാല് അജ്ഞാനം നുശിപ്പിക്കുവാനുപകരിക്കുന്ന ആ 
ത്മവിചാരത്തില് ഏപ്പെടുന്നില്ല. അതില് ഏലപ്പെട്ടാല്തന്നെ പാപപ്രതിബന്ധം നിമിത്തം 
ഇ്ഞാനമുണ്ടാകുന്നതുമില്ല. പൂര്വജന്മത്തില് ചെയ്ത പാപങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ടാണ്” ഇച്ഛാദ്വേ 
ഷാദിഭാവങ്ങഠം പ്രാണികഠംക്കുണ്ടാകുന്നതെന്നറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 

൭. യേഷാം ത്വന്തഗതം പാപം ജനാനാം പുണ്യയകമ്മണാം 

തേദ്വന്ദ്വമോഹനിര്മ്മുക്താ ഭജന്തേമാം ദ, ഡവ്വതാഃ. 

പുണ്യയകമ്മണാംടപുണ്യങ്ങളായ കമ്മങ്ങളോടുകൂടിയ, യേഷാംടയാതൊരു, ജനാനാംടജനങ്ങ 
ഉടെ, പാപംടജന്മാന്തരകൃതമായ പാപം, അന്തഗതംടനശിച്ചിരിക്കുന്നുവോ, തേ-അവര്ം 
ദ്വന്ദ്വമോഹനിര്മ്മുക്താടദ്വന്ദ്വമോഹങ്ങളില്നിന്നു മുകതന്മാരും, ദ്ൃൃഡധവ്താഃടമറച്ച നി 
ശ്ചയത്തോടുകൂടിയവരുമായിട്ടു, മാംഭജന്തേ-എന്നെ ഭജിക്കുന്നു, 

അങ്ങിനെയാണെങ്കില് ദ്വന്്വമോഹം എങ്ങിനെ നുശിക്കുചു ആര് അങ്ങയെ ശരി 
യായറിഞ്ഞു ഭജിക്കും എന്ന ആകാംക്ഷക്കു സമാധാനം:-_അതിശ്രഭ്ധാപൂര്വം ഭകതിസിയമ 
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ങ്ങളോടുകൂടെ ഇശ്വരപ്രീതിക്കായ്കകരൊണ്ടു ബഹുജന്മങ്ങളില് ചെയ്തു പുണ്യയകമ്മങ്ങളുടെ ഫല 
മായിട്ടു ഏതൊരു ജനങ്ങളുടെ ജന്മാന്തരടരിതം നിശ്ശേഷം നശിച്ചിരിക്കുന്നവോ അവര് ലൌ 
കികുവിഷയങ്ങളില് ഇഷ്ടാനിഷ്ടഭാവമാകുന്ന വിപരിതജ്ഞാനത്തില്നിന്നു മുക്തന്മാരും സര് 
വാധിഷ്ണാനമായ ശ്ര്രീവാസുദേവതത്വം ഒന്നുമാത്രമല്ലാതെ -മറെറാന്നും സത്യമായിട്ടില്ല. 
എന്െറ ഹൃദയത്തില് പ്രകാശിക്കുന്ന ആ വാസുദേവതത്വം തന്നെ ഞാന് എന്ന ദ്രഡമനി 
ശ്വയത്തോടുകൂടെ നിരന്തരം സര്വാത്മാവായ എന്നെത്തന്നെ അനുസന്ധാനം ചെയ്യും. 
അതിന്നു വിഷ്ടം വരുത്തുന്ന സകല കമ്മങ്ങളേയും അവരുപേക്ഷിക്കും. അവര് മാത്രം എ 
ന്നെ ഭജിക്കും. വിഷയസുഖ്ഭൂമത്താല് കമ്മങ്ങളില് ചുററിത്തിരിയുന്ന ഭ്രാന്തന്മാർ എന്നെ 

ഭജിക്കയില്പ. 

89. ജരാമരണമോക്ഷായ മാമാശ്രിതയ യതന്തിയേ 
തേ ബ്രഹ്മതദ്വിദുഭകൃത്സ് ന മധ്യാത്മം കമ്മചാഖിലം. 

ജരാമരണമോക്ഷായ--ജരാമരണഭഃഖനിവൃത്തിക്കായ്കകൊണ്ടു', മാം ആശ്രിത്യ--എന്നെ ആശ്ര 
യിച്ചിട്ട്', യേടയാതൊരുത്തര്, യതന്തിടയത്തിക്കുന്നുവോ, തേ-അവര്, കൃത്സ് നംടസമസ്ത 
മായം അധ്യാത്മംടആത്മാവായിട്ടും, അഖിലം കമ്മചം-സമസ്തകമ്മമായിട്ടും, ബ്ര്മ-ബ്ബഹ്മ 
ത്തെ. വിട്ട അറിയുന്നു. 

ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞ മന്രൂങ്ങഠംകൊണ്ടു സര്വാത്മാവായി സര്വത്ര വിളങ്ങുന്ന എ 
ന്നെ നിരന്തരം പ്രത്യഗാത്മാവായിട്ടനുസന്ധാനം ചെയ്യുന്ന ഉത്തമാധികാരികഠം വിദേഹ 
കൈവല്യത്തെ പ്രാപിക്കും എന്നുറപ്പിച്ചു. അവരില് പ്രാധാന്യം ജ്ഞാനിക്കാണെന്നും അരു 
ളിച്ചെയ്തു. അതിസ്പക്ഷ്മുമായ നിര്ഗുണബ്ദഷ്മത്തെ അനുസന്ധാനം ചെയ്താന് സാധിക്കാത്ത 
മന്ദബുഭ്ധികഠംക്ക്' മോക്ഷത്തിന്നായിട്ടു സഗുണബ്രഹ്മോപാസനത്തെ ഉപദേശിക്കുന്ന ശ്ലോ 
കമാണിപ്പോഠം ആരംഭിക്കുന്നത് :--ജന്മജരാമരണാടി സര്വടഃഖനിപ്പത്തിക്കായ്ക്തൊണ്ടു' 
സര്വകാരണവും സര്വാത്മാവും പരമേശ്വരനുമായ എന്നെ ആശ്രയിച്ചിട്ട്; എന്െറ സ്വ 
രൂപത്തെ ധ്യാനിക്കുന്നതില് ഏതൊരു മുമുക്ഷുക്കഠം പരിശ്രമിക്കുന്നുവോ, നിരന്തരമായ ആ 
ധ്യാനത്തിന്െറ മഹിമകൊണ്ടു സര്വാത്മാവായും സര്വ കമ്മമായയമിരിക്കുന്നതു ബ്രഹ്മംത 

ന്നെയെന്നവര് അറിയും. സമുദ്യത്തില് തിരമാലകാം, നുരകാം, ചുഴികഠം, എന്നിവ ഭിന്നാകൃ 

തികളില് കാണപ്പെടുന്നുവെത്മിലും അവയും അവയുടെ ചലനാടിക്രിയകളും ജലസ്വരുപ 
ത്തില്നിന്നു വേറിട്ടവയല്ലെന്നു പ്രത്യക്ഷമായിരിക്കുന്നതുപോലെ ;എല്ലാവരിലും ആത്മാവാ 

യിരിക്കുന്നതും സര്വ കമ്മങ്ങഠം ചെയ്യുന്നതും ബ്രഹ്മം തന്നെയെന്നു കാണുന്നതില് യുക്തി 
ക്കും അനുഭവത്തിന്നും വിരോധമില്ല. 

80. സാധിഭതാധിടൈവം മാം സാധിയജ്ഞംച യേ വിദുഃ 

പ്രയാണകാലേ പിചമാംതേ വിടുയ്യുക്തചേതസഃ. 

സാധിഭൂതാധിദൈവംടഅധിഭൂതമായും അധിദൈവമായും, സാധിയജ്ഞംടയജ്ഞാദിദേവതാ 
സ്വരൂപമായും ഇരിക്കുന്ന, മാം-എന്നെ, യേ വിടുഃ-ആര് അറിയുന്നുവോ, യുക്തചേതസം 
എന്നില് യോജിപ്പിച്ച മനുസ്സ്സോടുകൂടിയ, തേ അവര്, പ്രയാണകാലേ അപിടമമരണസമയ 
ത്തിലും, മാം വിഴഃഫന്നെ അറിയും. 

എല്ലാം ബ്രശ്മംതന്നെ എന്നു കാണ്മാന് പരിശ്രമിക്കുന്നവര് എന്നെ സപ്ലാത്മാവും 

സര്വ്വകമ്മവുമാണെന്നു മാത്രമല്ല അധിഭൂതാടികളമാണെന്നറിയും:__കായ്യരൂപേണ കാണ 
പ്പെടുന്നതെല്പാം അധിഭൂതം. ഹിരണ്യഗര്ഭന് അഗ്നിമുതലായ സര്വ്വദേവതകളും അധിദൈ 

വം. യജ്ഞാദിദേവതകഠം അധിയജ്ഞം. ഇതെല്ലാമായി വിളങ്ങുന്നതു ബ്രഹ്മം ഏകംതന്നെ 
യെന്നു നിരന്തരം ആര് ധ്യാനിക്കുന്നുവോ അവര് മരണസമയത്തിലും എന്നെക്കാണും. എ 

ന്നെജല്ലാതെ ഇതരദേവതയേയോ സ്വദേഹത്തെയോ മരണവേദനയേയോ ഒന്നും അറിയു 
കയില്ല. അതിനാല് ഭിന്നമായി കാണപ്പെടുന്ന എല്ലാററിലും ബ്രഹ്മഭാവനവഭ്ൃസിക്കുസ സ 
ഗുണോപാസകനും ക്രമമുക്തിക്കഹനാസ്റ്ുരും. 

ഇതി ശ്രീമല്ഭഗവത്ഗീതാസ്പപനിഷല്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം യോഗശാസ്റ്രേ 
ശ്രീകൃഷ്ണാജജുനസംവാദേ ജഞാനയോഗോനാമ സഫ്ലമോദ്ധ്യായഃ സമാപ. 

ശര ഭൂമ സ്ത്ര [ി 



ഓം നമോഭഗവതേ വാസുദേവായ . 

ശ്രീമല്ഭഗവല്ഗീതയില് 8_0൦അദ്ധ്യായം. 
ടട വട 

അജജ്ുന ഉവാചടഅജജ്ുനന് പറഞ്ഞു. 

1. കിംതല്ബ്രഹ്മകിമധ്യാത്മം കിംകമ്മ പുരുഷോത്തമ! 

അധിഭതംചകിംപ്രോക്തമധിദൈവംകിമുച്ചതേ. 

തല് ബ്രഹ്മകിം-ആ ബ്രഹ്മം ഏതാകുന്നു. അഭ്ധ്യാത്മംകിംടഅഭ്ധ്യാത്മം ഏതാകുന്നു. കിം കമ്മ: 
മം ഏതാകുന്നു. അധിഭൂതം-അധിഭൂതം എന്ന്, കിം പ്രോക്തം-ഏതിനെകറിച്ചാകുന്നു പ റയപ്പെട്ടത്, അധിടൈവം-അധിടൈവം എന്ന്' ഏതാണ്” പറയപ്പെട്ടത്. 

നിര്വ്വിശേഷബ്ദഹ്മത്തെ അറിവാന് കഴിയാതിരിക്കുന്ന മന്ദബുദ്ധികളുടെ ബുദ്ധിശു 
ദ്ധിക്കായിട്ട സഗുണബ്ബഷ്മത്തെ ഉപാസിക്കേണം എന്ന്" 7_ാമധ്യായാവസാനത്തില് സൂചി 
പ്പിച്ചുചെല്ലെ. സത്വശഭ്ധി സിദഭ്ധിക്കുമ്പോഠം അവര് സമസ്തമായി വിളങ്ങുന്ന ബുഷ്മത്തെ 
ആദിയുമെന്നും പറഞ്ഞതില് ബ്രഹ്മം കമ്മം അഭ്ധ്യാത്മം എന്ന ശബ്ദുങ്ങംക്ക്' ഒന്നിലധികം 
അത്ഥമുള്ളതുകൊണ്ടു്” ഭഗവാനുദ്ദേശിച്ച അത്ഥമെന്താണെന്നറിവാനാഗഹിക്കുന്ന അജന് 

ചോദിക്കുന്നു:--ഹേ പുരുഷോത്തമ! പരബ്ദ്മം അപരബ്ൃഹ്മം എന്ന രണ്ടിനെയും ബ്ൃദ്മം 
എന്നുതന്നെ പറയാവണ്ടെല്ലെൊ. അതില് നിന്തിരുവടി ഉദ്ദേശിച്ചത് ഏതിനെയാണ് ? ദേ 
ഹത്തില് വസിക്കുന്ന പ്രാണന് ഇവ്വിയങ്ങഠം ആത്മാവ്” എന്നിവയെകറിച്ചും അധ്യാത്മശ 

ബ്ലും മുപയോഗിക്കാവണ്ടെല്ലെൊ. അതില് ഏതിയെകറിച്ചാണ് അഞ്ങുന്നരുളിച്ചെയ്തത്? 
ശ്രൌതം സ്ക്രാത്തം ലൌകികം എന്ന മൂന്നിനെകറിച്ചും കമ്മം എന്നു പറയാറില്ലെയോ? അ 
തില് നിന്തിരുവടിയരുളിച്ചെ്തു കമ്മശബ്ദും ഏതിനെ കാണിക്കുന്നതാണ്? കാരണഭൂതങ്ങം 
ക്കും കാഷ്ട്രങ്ങളായ പൃഥിവ്യാദിസ്ഥൃലഭൂതങ്ങാംക്കും അധിഭൂതശബ്ദപ്രയോഗമുണ്ട്?. അതില് 
ഏതിനെയാണ്. അഞ്ുന്നു നിര്ദ്ദേശിച്ചത്? അധിടൈവശബ്ദും അഗ്ധ്യാദികളായ എല്ലാ ടേ 
വതകളേയോം ഏതാനും ചിലരെയോ കാണിക്കുന്നതു 

ഉള. അധിയജഞ്കഥം കേ/തദേഹേസ്തിന് മധുസൂദന! 

പ്രയാണകാലേചകഥം ജേഞയോസി നിയതാത്മദിട. 

അത്ര-ഈ ദേഹത്തില്, അധിയജ്ഞഃടയജ്ഞപുരുഷന്. ക3ടആരാകുന്നു, ദേഹേ കഥംടദേഹ 

ത്തില് എങ്ങിനെ വസിക്കുന്നു, പ്രയാണകാലേടമരണാവസരത്തില്, നിയതാത്മഭി-ഏകാ 
ഗ്രചിത്തന്മാരാല്, കഥം-എങ്ങിനെ, ജേഞയ? അസിടനിന്തിരുവടി അറിയപ്പെടുവാന് യോ 
ഗ്യനാകുന്നു. 

യജ്ഞത്തിന്ന്" അധിഷ്ണാനമായിട്ടു വിജ്ഞാനത്തെയും വിജ്ണുവിനെയും പഠറയുന്നുണ്ടെ 
ല്ല്യൊ. അതില് ആരെയാണ് അധിയജ്ഞശബ്യം കാണിക്കുന്നത്; ആ ദേവന് ഈ ദേഹ 
ത്തില് ആകൃതിസഹിതനോ ന്ദിരാകാരനോ, ബുഭ്ധ്യാദിയില് ഉൂഠാംപ്പെട്ടവനോ., അതോ മററാ 

രാനുമോ? മരണകാലത്തില് ചിത്തത്തെ ഏകാഗ്രമാക്കിയവര് അങ്ങയെ സഗുണനായിട്ടോ 
ഗുണാതീതനായിട്ടോ അറിയേണ്ടത്” എന്ന സംഗതികളെ സ്റ്റഷ്ടമായരുളിച്ചെയ്യേണം. 

ശ്രീഭഗവാനുവാചടശ്രീഭഗവാനരുളിച്ചെയ്തു. 

8, അക്ഷരം ബ്രഹ്മപരമം സ്വഭാവേഠ്വഭ്ധ്യഠത്മമുച്യതേ 

ഭൂതഭാവോല്ഭവകരോ വിസഗ്ഗഃ കമ്മസംജ്ഞിതഃ 

അക്ഷരം-നാശരഹിതവും. പരമം-സപ്വോല്കൃഷ്ണവുമായത്, ബ്രഹ്മം-ബുഹ്മമാകുന്നു, അദ്ധ്യാ 
ത്മം-ആത്മാവില് _ദേഹാടികളില്_അധിവസിക്കുന്നതായ ആത്മാവ്”, സ്വഭാവടേബ്ബഹ്മഭാ 
വംതന്നെ എന്ന്", ഉല്യതെടപറയപ്പെടുന്നു, ഭതഭാവോല്ഭവകരഃടഭതങ്ങളാകുന്ന ഭാവങ്ങളു 
ടെ_പദാത്ഥങ്ങളുടെ_ഉത്ഭവത്തിന്നു കാരണമായ, വിസഗ്ഗൂടദേവതകഠംക്കായുള്ള ദവ്യസമ 

പ്പണം കമ്മസംജ്ഞിതം--കമ്മം എന്നു സംജ്ഞയുള്ളതാകുന്നു. 



ശ്രീമത്ഭഗവല്ഗീത “ ൮, 

അജ്ജുനന്ചെയ്യ ഏഴുചോദ്യങ്ങളുടെ അത്ഥം നിഷ് പ്രയാസമായി! ധരിപ്പിക്കുവാ 
൯ സാരം മാത്രമായിട്ടു ഭഗവാനരുളിച്ചെയുന്നു:__ഏതൊരു കാരണത്താലും ഏതൊരു കാല 
ത്തിലും നശിക്കാത്തതും സവ്വോത്തമവുമായ പരബ്രഹ്മം എന്നാണ്” ബ്രഹ്മശബ്ദാത്ഥം. സ 

വൃത്ത അന്തരാത്മാവായി വിളങ്ങുന്ന ബുൃദ്മത്തിന്െറ സ്വഭാവത്തെത്തന്നെയാണ് അഭ്ധ്യാ 
ത്മം എന്ന ശബ്ദും കാണിക്കുന്നത്. *“ഞാന്?? എന്ന ഭാവത്തേ പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു ഘ 
ട്രാന്തഭാഗത്തില് ആകാശമെന്നപോലെ സ്വ്ൃൃത വസിക്കുന്നതു പര ബൃഹ്മസ്വഭാവമാകുന്ന 

തിനാല് ആ *:*സ്വഭാവത്തെ?"യാണ്' അദ്ധ്യാത്മശബ്ദും കാണിക്കുന്നത്' എന്നു സാരം. സ്ഥാ 
വരജംഗമസ്വരൂപത്തില് കാണപ്പെടുന്ന ജഗത്തിന്െറ ഉത്പത്തിക്കു കാരണമായ യജ്ഞ 

ത്തെയാണ്” കമ്മം എന്നു പറയുന്നത്. വൃഷ്ടൂപ്യാദികഠം നിമിത്തം സസ്യാദികളും അവയില് 

നിന്നു പ്രാണികളും ജനിക്കുന്നു. യജ്ഞം വൃഷ്ട്യ്യാടികഠംക്കു കാരണം. അതിനാല് കമ്മശബ്ദം 
യജ്ഞാത്ഥത്തില് ഉുപയോഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 

4. അധിഭൂതം ക്ഷരോഭാവ? പുരുഷശ്ചാധിദൈവതം 

അരധിയയേഞ്ചവ/'ഹമേവാത്ര ദേഹേ ദേഹഭൃതാംവര! 

ക്ഷരഃ ഭവഃട-നശ്വരപദാത്ഥം, അധിഭൂതംടഅധിഭൂതമെന്നും പുരുഷഃം-സമഫ്ടിവൃഷ്ടികളെ 
അഭിമാനിക്കുന്ന ചൈതന്യം അധിദൈവം ഇതിടഅധിദൈവം എന്നും ഉച്യതെടപറയ 
പ്പെടുന്നു, അതരദേഹേഈ ശരീരത്തില്, അധിയജ്ഞഃടയജ്ഞമെന്നു പറയപ്പെടുന്ന സ്വ 

കമ്മങ്ങളെയും നടത്തുന്നവന്, അഹം ഏവംഞാ൯തന്നെ, ദേഹഭൂൃതാം വര!ടശരീരം ധരിച്ച 

വരില്വെച്ചു ഹേ ശ്രേഷ്റ! 

ദേഹം ധരിച്ചവരില്വെച്ച്' ശ്രേഷ്ഠനായ ഹേ അജ്്ജു൯! ഉണ്ടായി നശിക്കുന്ന സ്വ 
ഭാവമുള്ള സകല വസ്തുക്കളും അധിദഭ്ൂതമെന്നും, സമഷ്ടിവൃഷ്ടി ശരീരങ്ങളെ അഭിമാനിക്കുന്ന 
ഹിരണ്യൃഗഭന് മുതല്ക്കുള്ള സമസ്തരദേവതകളൂം അധിദൈവം എന്നും പറയപ്പെടുന്നു. മുന് 

പെപറഞ്ഞ വിസഗ്ഗുമെന്നു പേരായ സകലകമ്മങ്ങളില് പ്രവൃത്തി നിപ്പത്തികളെ നടത്തി 
ക്കൊണ്ട്” ഈ ശരീരത്തില് അന്തയ്യാമിയായിരിക്കുന്ന ഞാന്തന്നെ അധിയജ്ഞന്. 

൫. അന്തകാലേ ച മാമേഖ സ്കൂരന് മുകത്വാകളേവരം 

യഃ പ്രയാതിസമല്ഭാവം യാതി നാസ്ത്്യത്ര സംശയഃ 

യഃയാതൊരുവന്, അന്തകാലെചംഅവസാനുകാലത്തിലും, മാം എവംഎന്നെത്തന്നെ, 
സ്കരന്ടസ്തൂരിക്കുന്നവനായിട്ട് കളേവരം മുക്ത്വാംശരീരത്തെയുപേക്ഷചിട്ട്, യാതിടപോ 

കുന്നുവോം, സ്വ--അവന്, മല്ഭാവം-എനന്െറ സ്വരൂപത്തെ. യാതിടപ്രാപിക്കുന്നു, അതരസം 
ശയ നഅസ്തി- ഇതില് സംശയമില്ല. 

അധ്യാത്മം, അധിഭൂതം, അധിടൈവം എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഭേദഭാവന കൂടാതെ നിര 
ന്തരം മുപാസിക്കുന്നതിന്െറ ഫലമായിട്ടു യാതൊരുവന് ശരീരനാശാവസാനുകാലത്തിലും 
എന്നെത്തന്നെ സ്തരിച്ചുകൊണ്ടു ദേഹം ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്നുവോ അവന് സര്വസ്വരൂപ 
നായി വിളങ്ങുന്ന എന്നെത്തന്നെ_ബ്രഹ്മത്തെത്തന്നെ_ പ്രാപിക്കും. അപരോക്ഷാനുഭൂതിയി 

പ്ലാഞ്ഞതുകൊണ്ടു അവന്നു ബ്രഷ്മപ്രാപ്തിയുണ്ടാകമോയെന്നു സംശയിക്കേണ്ട. എല്ലാമായി 
രിക്കുന്ന ബ്രഹ്മംതന്നെ ഞാനെന്നുപാസിക്കുന്ന യതി ബ്രഹ്മജ്ഞാവിയാകയാല് ശരീരനാശാ 
നന്തരം അവന് ബ്രഹ്മമായി ഭവിക്കുമെന്നതില് സംശയമില്ല. മരണകാലത്തില് ചിത്തം 
ഏതില് ഇരിക്കുന്നുവോ അതായിട്ടു പിന്നെ ജനിക്കും. വിഷയങ്ങളെയെല്പാം വെടിഞ്ഞ്” 

ബ്രഹ്മത്തില് സമപ്ലിക്കപ്പെട്ട ചിത്തം ബ്രഹ്മത്തില്ത്തന്നെ ലയിക്കുന്നതിനാല് പുനരാവ 
ത്തിക്കു കാരണമില്ലെന്നു സാരം. അതിനാല് ഉപാസകന് നിരന്തരം ബ്രഹ്മത്തെത്തന്നെ ഭാ 

റ വിക്കേണം. അന്യവിഷയസ്തതിയുണ്ടാകരുതെന്നു സൂചിപ്പിച്ചു. 

6 യംയം വാപി സ്മൂരന്ഭാവം തൃജത്യന്തേ കളേവരം 

തം തമേവൈതി കൌന്തേയ! സദാതല്ഭാവ ഭാവിതഭ. 

സദാ-എപ്പോഴുംം തത്ഭാവഭാവിതഃടഅതിന്െറ സ്വരുപത്തെ ബുദഭ്ധിക്കു വിഷയമാക്കിട്ടു', 
യംയം വാ അപിടഏത്േതിനെയായാലും, സ്തരന്സ്തരിക്കുന്നവനായിട്ട്, അന്തേ-അവസാ 
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നത്തില്, കടേവരംദേഹത്തെ, തൃജതിടവിടുന്നുവോ, കൌന്തേയ്ടഹേ കുന്തീസുത! തം 

തം ഏവംഅതാതിനെത്തന്നെ, ഏതിടപ്രാപിക്കുന്നു. 

പുണ്യയവാന്നു പുണ്യലോകപ്പാഫ്സിയെന്നല്ലെ ന്യായം. അതുകൊണ്ടു സിരന്തരം ബ്ര 

ശമത്തെക്കറിച്ചു ശ്രവണാദികഠം ചെയ്യുന്നവക്കു ബ്രദ്മപ്രാപ്പി എന്നു വന്നുകൂടെയോ; എന്തി 
നായിട്ടു മരണകാലത്തില് ബ്രഹ്മസ്തതിയുണ്ടാകേണമെന്നു നിര്ബ്ബുന്ധിക്കുന്നുവെന്ന ശങ്കക്കു 
സമാധാനം:-വിഷ്ണുവാടിഭക്തന്മാക്കം നിരന്തരമായും അവസാനുകാലത്തിലും തല്സ്വരൂപ 
ധ്യാനും ഉണ്ടെകില് മാത്രമെ വിഷ്ണ്വാദി സ്വരൂപപ്രാഫ്മി സിദ്ധിക്കയുള്ളൂ. നിയമേന ഭജി 
ക്കുന്നവക്കോ, ആ ദേവന്മാരുടെ ലോകപ്രാഫ്തരി സിദ്ധിക്കും എന്നാണ് സാധാരണനിയവ.ം. 
'ബ്രഹ്മവിത്തിന്നും ഈ നിയമം ബാധകംതന്നെ എന്നാണ്” സമാധാനം:-- ഭക്തനോ അട് 
കതനോ ആരായാലും ശരി, വിഷ്ണൂവിന്െറയോ ശിവന്െറയൊ ഇഷ്ടനന്െറയൊ ശത്രരവിന്െറ 
യൊ ഏതെമ്കിലും സ്വരൂപത്തെ എപ്പോഴും ബുദ്ധിക്കു വിഷയമാക്കിയും അവസാനകാല 
ത്തില് അതിനെതന്നെ സ്ത്രിച്ചുംകൊണ്ടു ദേഹത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നുവോ ആ ൮ 9ടെ 
ശക്തിയാല് പിന്നെ ആ രൂപത്തെത്തന്നെ ആ ജീവന് പ്രാപിക്കും. ആകയല് ബ്രഹ്മമാ 
യി ഭവിപ്പാനാഗരഹിക്കുന്നവന് സവ്വദാ ബ്രഹ്മത്തെതന്നെ സ്വസ്വരൂപമാദ। ഭാവിക്കുയും 
ആ ഭാവനദാവൈഭവത്താല് അവസാനുകാലത്തിലും “4അഹംബ്രഹ്മാസ്ത്ി"യെന്ന സ്തതിയോടു 
കൂടെ ശരീരത്തെയുപേക്ഷിച്ചാതല് ബ്രഹ്മത്തെ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യും. 

പം തസ്ത്രാല്സര്വ്വേഷു കാലേഷു മാമനുസ്തര യൃധ്യച 

മയ്യയര്പിതമനോബുദ്ധിമ്മാമ വൈഷ്യസ്യസംശയഃ 

തസ്താല്-അതുകൊനണ്ടടു സവ്വേഷുകാലേഷുട:എല്ലാകാലങ്ങളിലും, മയിടഎന്നില്, അര്പിത 
മനോബുദ്ധിടേഅപ്പ്ിക്കപ്പെട്ട മനസ്സോടും ബുദ്ധിയോടും കൂടിയവനായിട്ടു, മാം അനുസ്ത്രട 
എന്നെ നിരന്തരം സ്തരിച്ചുകൊടംകം യുധ്യചടയുദ്ധവും ചെയ്തുകൊംക. 

ബ്രഹ്മവിത്തുക്കളെല്ലാവരും ധ്യാനം ശീലിക്കേണമെന്നു കാണിപ്പാന് അജജ്ുനനെ 
നിമിത്തമാക്കീട്ടരുളിച്ചെയയുന്നു:-_ അതുകൊണ്ടു ഹേ അജ്്ജുന! ആഹാരവിഹാരാദി സവ്വാ 
വസ്ഥകളിലും ബുദ്ധിയുടെ പൃത്തിയായ ഞാനെന്നു ഭാവത്തിന്നും മനസ്സിന്െറ പൃത്തിയായ 
ഇത്” എന്ന ഭാവത്തിന്നും എന്നെത്തന്നെ ഇടവിടാതെ വിഷയമാക്കിക്കൊംക. ഞാനെ 
ന്നും ഇതെന്നും തോന്നലിന്നധിഷ്ലാനം ബ്രഹ്മസ്വരൂപനായ ഞാനാകുന്നുവെന്ന വിചരം 
നിരന്തരം പ്രവഹിച്ചുകൊള്കൂട്ടെ. വിച്ഛിത്തിലന്നാല് വിഷയം സ്ഫുൃരിക്കും. ആതിനാല് 
വീണ്ടും ജന്മത്തിന്നിടയാകും. ഇങ്ങിനെ നിരന്തരം ധ്യാനത്തിലിരിക്കുന്നപക്ഷം ശരീരയാതര 
എങ്ങിനെ സാധിക്കും. ഒരാഠംക്ക്' രണ്ടും ഒരു സമയത്തില് ചെയ്താന് കഴികയില്ലെല്ലൊ 
എന്നും സംശയിക്കേണ്ട. ക്ഷത്രിയനായ നിന്െറ ശരീരസ്ഥിതിക്കാവശ്യമായ യുദ്ധമെന്ന 
സ്വധമ്മത്തെയും നടത്തിക്കൊഠംക. കമ്മവും ഉപകരണവും കത്താവും എല്ലാം ബ്രഹ്മസ്വ 

രൂപംതന്നെയെന്നു € ബൃഹ്മാല്ല്യണം ബ്രഹ്മഹവിദ് എന്നു മുമ്പവേയുപദേശിച്ചതിനെ സ്തരിച്ചു 

കൊണ്ടു യുദ്ധവും ചെയ്തുകൊഠംക. അത്യാവശ്യമായ പ്രവൃത്തിമാതൂം മതി. അതി പ്രവൃത്തി 

കൊണ്ടു മാത്രമേ വാസന വദ്ധിക്കുകയുമ്ളൂവെന്നു “*യൃധ്യസ്വ?? സ്വധമ്മം നടത്തികൊഠംക. 
ഏന്ന അനുവാടത്താല് സൂചിപ്പിച്ചു. 

൫, അഭ്യാസയോഗയുയക്തേന ചേതസാ നാന്യൃഗാമിനാ 

പരമം പുരുഷം ദിവ്യം യാതിപാര്ത്ഥാനുചിന്തയന് 

അഭ്യാസയോഗയുക്തേനടനിരന്തരധ്യാനയോഗത്തോടു കൂടിയതും, നാന്യൃഗാമിനാടഅസ്യ 
ത്തില് പ്രവേശിക്കുന്നസ്വഭാവമില്ലാത്തതുമായ, ചേതസാമനസ്സുകൊണ്ടു് ; അനുചിന്തയന്ം 
നിത്യവും ചിന്തിക്കുന്നവന്, ഭിവ്യംടപ്രകാശാത്മകനായ, പരമംപുരുഷംടപരമപുരുഷനെം 

യാതിടപ്രാപിക്കുന്നു. 0 

സ്വരൂപയഞാനത്താതല് സകലകമ്മവും നശിച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മജ്ഞാനിക്ക്' ഭാവി 
യില് ശരീരസ്ത്തിയോ തരീപ്രാഫ്ഠതിയോ എങ്ങിനെയുണ്ടാകും എന്നു ശമ്മിക്കേണ്ട. കമ്മഗതി 
വിചിത്രയാകയാല് അതിന്െറ തത്വം നിശ്ചയിക്കാന് പ്രയാസമാകുന്നു. അതുകൊണ്ടു മര 
അകാലത്തില് ബ്രഹ്മധ്യാനം ആവശ്യമാകുന്നു. എന്നാല് ആ കമ്മബലം മരണകാലത്തില് 
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ബ്രഹ്മധ്യാനത്തിന്നും പ്രതിബന്ധമായ്ക്കുന്നുകുടെയോ എന്നാണെമില് ആ ശങ്കക്കു സമാധാനം 
കേട്ടുകൊഠംക:-_-തീവ്രമോക്ഷേച്ഛുയോടും വൈരാഗ്യത്തോടുംകൂടെ ബഹുകാലം നിരന്തരം 

ചെയ്യുന്ന ബരഹ്മധ്യാനയോഗത്തിനെറ മഹാശക്തി നിമിത്തം ബ്രഹ്മാകാരതയെ പ്രാപിച്ചി 
രിക്കുന്നതും മറെറാന്നില് പ്രവേശിക്കുന്ന സ്വഭാവമില്പാത്തതുമായ മനസ്സുകൊണ്ടു സ്വരൂപ 
ത്തെ ധ്യാനിക്കുന്ന ബ്രഹ്മജ്ഞാനി പ്രകാശമാകുന്ന സ്വരൂപത്തോടുകൂടിയിരിക്കുന്ന പരമപൃ 
രുഷനെത്തന്നെ അവസാനുകാലത്തിലും സ്തൂരിക്കയും വിദേഹമുക്തിയെ പ്രാപിക്കുകയും 
ചെയ്യും. ബുദ്ധിവൃത്തി ബ്രഹ്മാകാരതയെ പ്രാപിക്കുമ്പോഠം അന്യവിഷയസ്തതിക്കവകാശ 
മില്ലാതെയാകും. 

9. കവിംപുരാണമനുശാസിതാരമണോരണിയാംസമനുസ്തൂരേദ്യഃ 
[6 സരര്വ്വസ്യധാതാര മചിന്ത്യരൂപമാടിത്യവണ്ണുംതമസഃ പരസ്താത്'. 

കവിധ്ടസവ്യ്ഞെനും, അനുശാസിതാരംടകമ്മാനുസരണം ശാസിക്കുന്നവനും സപ്വസ്യധാ 
താരംഗ്ലല്പ്രവരുടേയുംകമ്മഫലത്തെ നല്കുന്നവനുംഅണോ? അണീയാംസംടഅണുവിനെ 

ക്കാഠം അത്യന്തം അണുപ്രായനും, പുരാണംടഅനാദിഷ്ും, അചിന്ത്യരൂപംടചിന്തിപ്പാന് ക 
ഴിയാത്ത സ്വരൂപത്തോടുകൂടിയവനും, തമസഃ പരസ്ത്ാല്-അജ്ഞാനതതകായഷ്യുങ്ങളെ അതി 

ക്രമിച്ചിരിക്കുന്നവനും ആടിത്യവണ്ണൂം-ആടിത്യനെപോലെ വിട്ടുപിരിയാത്ത ചൈതമ്പപ്ര 
കാശമുള്ളവനുമായ, മാം-എന്നെ, യഃ അനുസ്തരേത് യാതൊരുവന് നിരന്തരംസ്തരിക്കുമോ. 

ഉപാസകന് പ്രാപിക്കുമെന്നു മുമ്വെ പറഞ്ഞ പരമപുരുഷന്െറ സ്വരൂപത്തെ 

സ്തുഷ്ടമാക്കുന്നു:-_സവ്യപ്രാണികളുടേയും വിചിതരകമ്മങ്ങളെയും അവയുടെ ഫലങ്ങളെയും 
എന്നുവേണ്ട, സകലത്തേയും ആ പരമപുരുഷന് അറിയുന്നു. സകലപ്രാണി ഹൃദയത്തിലി 
രുന്നുകൊണ്ടു കമ്മാനുസരണം പ്രപ്ൃത്തിപ്പിക്കുന്നവനും അവന്തന്നെ. സവ്ൃപ്പാണികളെ 
യും ഇക്കാണപ്പെടന്ന ഓരോ നിലയില് നിത്തിയിരിക്കുന്നവനും, അതിസ്ക്ഷ്മമായ ആകാ 
ശാദികഠംക്കം കാരണമായതുകൊണ്ടു അത്യന്തസ്ൂക്ഷ്മസ്വരുപനും ആടിയില്ലാത്തവനും വാ 
ക്കിന്നും മനസ്സിന്നും വിഷയമല്പാത്തവനും ആടിത്യനെപോലെ വിട്ടുപിരിയാത്ത ചൈത 
ന്ൃപ്രകാശാത്മകനും അതുകൊണ്ടുതന്നെ അജ്ഞാനത്തോടൊ തല്കായ്യമമായ ലോകത്തോ 
ടൊ സംബന്ധപ്പെടാതെ അതില്നിന്നെല്ലാം വിട്ടിരിക്കുന്നവനുമാകുന്നും ആ പരമപരു 

ഷന് ___ ആ പരമപുരുഷോത്തമന് ഞാന്തന്നെ; പരമാത്മാവായ എന്നെ ആര് സ്വാത്മ 

ത്വേന നിരന്തരം ധ്യാനിക്കുന്നുവോ. ളം 

10. പ്രയാണകാലേമനസാചലേന ഭക്ത്യായുക്തോയോഗബലേനചൈവ 

ഭവോമ്മഭ്ധയപ്രാണമാവേശ്യ സമ്ൃക്സതംപരം പുരുഷമുപൈതിടിവ്യം. 

പ്രയാണകാലേടടമരണാവസരത്തില്, അചലേനടചലിക്കാതിരിക്കുന്നു, മനുസാടമനസ്സു 
കൊണ്ടു, ഭക്ത്യാടഭക്തിയോടും ഷോഗബലേനുചംയോഗമാകുന്ന ബലത്തോടും, യുക്തഃ 

ചേന്നവനായിട്ടു, പ്രാണംടപ്രാണനെ, ഭവോ? മഭ്ധ്യേടപുരികങ്ങളുടെ മഭ്ധ്യത്തില്,, സമയ 
ക്ക്” ആവേശ്യടവേണ്ടവിധം പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടു, തം ഭിവ്യംടആ തേജോമയനായ, പരംപുരു 
ഷംപരമപുരുഷനെ, മുപൈതിടപ്രാപിക്കുന്നു. 

പരമപുരുഷനെ ഉപാസിക്കുന്ന യോഗി ഏതൊരു സാധനസമ്പത്തികൊണ്ടെ എ 
പ്പ്യോഠം ആ പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കും എന്നു കാണിക്കുന്നു:-_മുന്പറഞ്ഞ കവിത്വാദി 
ലക്ഷണയുക്തനായ പരമപുരുഷനെ തീവ്വമോക്ഷേച്ഛുയോടും വിഷയവൈരാഗ്യത്തോടുംകൂ 
ടെ നിരന്തരം ഉപാസിക്കുന്ന യോഗിയുടെ മഹാസമാധിക്കുള്ള കാലം അടുത്തുവന്തിരിക്കു 

സ്പോഠം മനസ്സിന്നു സ്വത്േതന്നെ സ്ഥൈജ്യും സിദ്ധിക്കും. ചിരകാലം ഇടവിടാതെ ചെയ്തി 
രുന്ന ധ്യാനമാണതിന്നു കാരണം. ഇതൊരു പ്രധാന മോക്ഷസാധനമാകുന്നു. ആത്മാകാരവ്ൃ 
ത്തി ബുദ്ധിക്കുണ്ടാകുന്നതിനെയാണ്' ഭകതിയെന്നു പറയുന്നത്. സമാധിയെന്ന യോഗത്തി 
ന്െറ ബലത്താല് ചിത്തം പരമാത്മാവാകുന്ന ലക്ഷ്യത്തില് സ്ഥിരമായി നില്ല്യം. ഭക്തിയും 
യോഗബലവും മോക്ഷത്തിന്നു ഉത്തമസാധനങ്ങളാകുന്നു. ഇനി പ്രാണനെ ഹൃദയത്തില്നി 
നആഭ്ധ്വഭാഗത്തേക്കു പ്രസരിക്കുന്ന സുഷ്യമ്മാനാഡിയില്കൂടെ പുരികങ്ങളുടെ മദ്ധ്യത്തിലുള്ള 

ഉഠംനാക്ക്' (ലംബികാ) എന്ന സ്ഥാനത്തില് മനുശ്ശാന്തിയോടുകൂടെ നിത്തണം. ആ പ്രാണ 
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നെക്കൊണ്ടു ശിരസ്സിലുള്ള കപാലം എന്നു ദ്വാരത്തെ ഭേടിച്ചിട്ടു ജ്യോതിമ്മയനായ ആപ 

രമപുഷനെ ആ യോഗി പ്രാപിക്കുന്നു. 

ബ്രഹ്മജ്ഞാനികളും സഗുണോപാസകന്മാരും ഈ ഉപദേശത്തെ ഒരുപോലെ ധരി 
ക്കേണ്ടതും അനുഷ്ണിക്കേണ്ടതുമാകുന്നു. കവിംപുരാണം എന്ന വിശേഷണങ്ങളോഴചകൂടിയ 
സ്വരൂപത്തെ വിവരിച്ചത് ഉപാസകനെ അനുഗരഹിപ്പാന്വേണ്ടീട്ടു മാതൃമാണ്'. സഗുണോ 
പ്ഠാസനകൊണ്ടും മോക്ഷംസിഭ്ധിക്കും. മഭ്ധ്യമാധികാരികഠക്കുള്ള മോക്ഷമാഗ്ലും സഗുണോപാ 
സനം. ഉത്തമാധികാരികഠംക്ക്' നിര്ഗുണബ്ദഷ്മധ്യാനം എന്ന ഭേദമുണ്ടെന്നുകൂടെ ധരി 

ക്കേണം. 

11. യദമക്ഷരം വേദവിദോവടന്തി വിശന്തിയദ്ൃതയോ വീതരാഗാഃ 

യടിച്ഛുന്തോ ബ്രഹ്മചയ്യും ചരന്തിതത്തേപദം സംഗുഹേണപ്രവക്ഷ്യേ. 
വേദവിദഃ--വേദം അറിഞ്ഞവര്, യത്' അക്ഷരം വടന്തിട-യാതൊന്നിനെ നാശരഹിതം എ 
ന്നു പറയുന്നുവോ, വീതരാഗാഃടരാഗാടിദേഷേങ്ങളെ വിട്ടിരിക്കുന്ന യതയഃടസന്ന്യാസി 
കഠം, യത് വിശന്തിടയാതൊന്നിനെ പ്രാപിക്കുന്നുവോ, യത് ഇല്ലന്നു റിനെ അ 
ദിലാനാഗ്രഹിക്കുന്നവര്, ബ്രഹ്മചയ്യം--വേദാന്തവിചാരത്തെ, ചര ചെയ്യുന്നുവോ, തല് 
പടംടആ പ്രാപ്യസ്ഥാനത്തെ, സംഗരഹേണടംസംക്ഷേപമായിട്ടും 
ക്ഷ്യേടഞാന് പറയാം. - 

സന്യാസികളും മോക്ഷേച്ഛുയുള്ളവരും സല്ഗുരുവില്നിന്നറിേ ണ്ടത്മയ നിവിശേ 
ഷബ്രഹ്മസ്വരുപത്തെ പറവാന് ഭാവിക്കുന്നു:--എല്ലാ വേദങ്ങളും അവയി പസിഷ 
സുഖേന ഏതൊന്നിനെ ത്രികാലത്തിലും നാശമില്ലാത്തതായിട്ട പറയുന്നു രാഗാദിദോ 
ഷങ്ങളെ നിശ്ശേഷം ജയിച്ചിരിക്കുന്ന സന്പ്യാസികഠം ശരീരനാശാനന്തരം ഏതെ; 
പ്രാപിക്കുന്നുവേു ഏതൊന്നിനെ അറിവാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് ഗുരുസന്നിധിയില് രുന്നു 
നിരന്തരം വേദാന്തശ്രവണം, മനനം എന്നിവയെ അഭ്യസിക്കുന്നുവേം ആ പരമപ്രാപ്യ 
സ്ഥാനത്തെ ഞാന് നിന്നോടു ചുരുക്കിപ്പുറയംം കേട്ടുകൊഠംകം. ॥ 

18. സവ്ൃദ്പാരാണിസംയമയ) മനോ ഹ്ൃടി നിരുധ്യച 

മൂര്ധ്ന്യഠാധായാത്മനഃ പ്രാണമാസ്ഥിതോ യോഗധാരണാം. 
സപവ്വദ്വാരാണിഎല്ലാ ദവാരങ്ങളെയും, സംയമ്യടഅടച്ിട്ടു, മനഃടമനസ്സിനെം ഹദിടഹൃദ 
യത്തില്, നിരുധ്യചടനിരോധിച്ചിട്ടു, പ്രാണംടപ്രാണനെ, മൂര്ധ്നിടമൂദ്ധാവില്, ആധായട 
വിലയിത്തിട്ടു, യോഗധാരണാംടയോഗധാരണയെ, ആസ്ഥിതഃടസ്വികരിച്ചവന്. 

യോഗിക പ്രാപിക്കുന്ന വസ്തവിനെ വണ്ണ്ിക്കുമ്വോഠം പ്രസംഗവശാല് ജ്ഞാനി 
കഠം പ്രാപിക്കുന്ന നി൪ഗുണബ്രഹ്മസ്വരൂപത്തെയും അല്ലം പറഞ്ഞതിന്നുശേഷം പ്രകൃതമായ 
യോഗികളുടെ ശരീരത്യാഗസമ്പ്യദായത്തെത്തന്നെ പറയുന്നു:-_ശരിരത്തെ വിടുവാന് ഭാവി 
കടന്ന യോഗി യോഗാഭ്യാസസാമത്ലൃത്താല് പ്രാണന്നു സഞ്ചരിപ്പാനുള്ള വഴികളെയെ 
ല്ലാം:-_നാസികം നേത്രം. ശ്രോതം, മുഖം, ഗും. ലിംഗം എന്നു ദ്വാരങ്ങളെയെല്ലാം അട 
സന്ന. ആ ദ്വാരങ്ങളില്കൂടെ പ്രാണന്നു സഞ്ചരിപ്പാന് കഴിയാത്തവിധത്തില് നിരോധി। 
ക്കുന്നു. പുറത്തും ഉള്ളിലും സഞ്ചരിക്കുന്ന സ്വഭാവമുള്ള മനസ്സിനെ ഹൃദയത്തില്ത്തന്നെ 

സ്ഥിരപ്പെടുത്തി, ആ ഹൃദയത്തില്നിന്നു മേല്പ്പോട്ടു സഞ്ചരിക്കുന്ന സുഷ്യമ്നയെന്ന നാഡി 
യില് പ്രവേശിപ്പിച്ച്' വിശുദ്ധി, അനാഹതം, ആജ്ഞ എന്നു മൂന്നു സ്ഥാനങ്ങളേയും കട 
ന്നിട്ട ബ്രഹ്മരന്ധ്റം, ദ്വാദശാന്തം, ഷോഡശാന്തം എന്നിങ്ങിനെ പല പേരുകളുള്ള മൂദ്ധാ 
വില് നിലനിത്തീട്ടു യോഗധാരണയെ_ഉല്ക്രമിക്കാനുള്ള സ്ഥാനത്തെ-ലക്ഷ്യമാക്കുന്നു, 

വീരനും നിപുണനുമായ വില്ലാളി തന്െറ വില്ലില് ബാണത്തെ തൊടുത്തിട്ടു അതിനെ പ്ര 
യോഗിക്കേണ്ടതായ ലക്ഷ്യത്തില് ഉറവനോക്കി മനസ്സിനെ ആ ലക്ഷ്യത്തില്ത്തന്നെ സ്ഥിര 
പ്പെടുത്തുന്നതുപോലെ യോഗി തന്െറ ബാണമായ മനസ്സിനെ ബ്രഹ്മമാകുന്ന ലക്ഷ്യത്തില് 

കൊള്ളിപ്പാന് പരിശ്രമിക്കുന്നു. 

18. ഓമിത്യേകാക്ഷരംബ്രദ്മ വ്യാഹരന് മാമനുസ്തൃരന് 

യഃ പ്രയതിത്യജന് ദേഹം സ യാതി പരമാം ഗതിം. 
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ത 

ഏകാക്ഷരംബ്രഹ്മ-ഏകമായ അക്ഷരബ്ബദ്മത്തെ, വ്യാഹരന്കളച്ചരിച്ചും, മാം-എന്നെ, അ 
നുസ്തരന്ംധ്യാനിച്ചുംകൊണ്ടുംം ദേഹം-ശരീരത്തെ, ത്യജന്-ഉപേക്ഷിച്ച്', യഃ പ്രയാതിടയാ 
തൊരുവന്പോകുന്നുവോ, സഃടഅവന്, പരമാംഗതിംടപരമഗതിയെ, യാതിടപ്രാപിക്കുന്നു. 

ആ സ്ഥാനത്തില് മനസ്സിനെ ഉറപ്പിച്ചിട്ട ബഹ്മവാചകമായ “ഓം?” എന്ന ഒററ 
ക്ഷരത്തെ_മൂന്നു മാതൃകളോടുകൂടിയ ആ മഹാമന്്ത്തെ_മണിയടിച്ചാല് ഉണ്ടാകുന്ന ശബ്ദം 
പോലെ അതി സ്തറഷ്ടമായുച്ചരിക്കയും അതിന്െറ അത്ഥമായ എന്നെത്തന്നെ_സവ്വേശ്വര 

നെത്തന്നെ_ധ്യാനിക്കയും ചെയ്യുന്നു. അനന്തരം ദേഹത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. പുഷ്പത്തെ ഉ 
പേക്ഷിച്ച്' പറന്നുപോകുന്ന വണ്ടെന്നപോലെ ആശയത്തെയുപേക്ഷിച്ച് പോകുന്ന ആ 
യോഗി പുനരാവത്തിരഹിതമായ പരമപദത്തെ_നിര്ഗുണബ്ബഹ്മമായ എന്നെത്തന്നെ_പ്പാ 
പിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മമായിത്തന്നെ ഭവിക്കുന്നു. പ്രാപിക്കുന്നവന്, പ്രാപ്യസ്ഥാനം, പ്രാഫ്ിം എ 
ന്ന തരിത്വമില്ലാത്തതായ സച്ചിദാനന്ദസ്വരൂപനായിത്തന്നെ ഭവിക്കുന്നു. 

14. അനന്യചേതാഭസതതം യോ മാം സ്തൂരതി നിത്യശഃ 

തസ്യാഹം സുലഭഃ പാത്ഥ നിത്യയയക്തസ്യയ യോഗിനഃ. 

അനന്യയചേതാടഅന്യവിചാരമില്ലാത്ത മനസ്സ്ോടുകൂടിയവനായിട്ടു, യഃടയാതൊരുവന്, 
നിത്ൃശഃടനിത്യവും, സതതംടഇടവിടാതെ, മാം-എന്നെ, സ്തൂരതിടസ്തരിക്കുന്നുവോ, പാത്ഥ।ട 
ഹേ അജ്ജുമ്പം നിത്യയുക്തസൃടനിത്യവും എന്നോടു ചേന്നിരിക്കുന്ന; തസ്യ യോഗിനഃടആ 

യോഗിക്ക്", അഹം--ഞാന്, സുലഭഃടസുഖമായിട്ട ലഭിപ്പാന് യോഗ്യനാകുന്നു. / 

പരബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവന്നു പരമഗതി സിദ്ധിക്കുമെന്നുപദേശിച്ചതില്പിന്നെ, 
ഇപ്പോഠം,, മഹാവാകൃശ്രവണാദികഠംകൊണ്ടു ആത്മതത്വത്തെ അറിഞ്ഞ യതി തിവ്വമോ 
ക്ഷേച്ഛയോടും വിഷയവൈരാഗ്യത്തോടുംകൂടെ നിരന്തരം എന്നെ അനുസന്ധാനുംചെയ്യുന്നു 
വെത്മില് അവന്ന്" ഞാന് സുലഭനാണെന്നു കാണിക്കുന്നു... ബ്ദ്മത്തെകുടാതെ അന്യവസ്ത 
വില്ലെന്നുള്ള ഉറപ്പോടുകൂടെ അതില്തന്നെ മനസ്സിരുത്തിക്കൊണ്ടു നിത്യവും ഒരുസമയ 
ത്തിലും മറവികൂടാതെ എന്നെത്തന്നെ സ്ത്രിക്കുന്നുവോം, സ്തൂതിക്ക വിഷയമായ എന്നില്നി 
ന്നു വേറിടാതിരിക്കുന്ന ആ യോഗിക്ക്” ബ്രഹ്മോപാസകനായ ആ യോഗിയെപോലെ പ്രാ 

ണാപാനാടിവായുക്കളെ ജയിക്കുക മുതലായ കഷ്ടൂങ്ങളൊന്നുംകൂടാതെതന്നെ എന്നെ സുഖ 
മായി പ്രാപിക്കാന് കഴിയും. ഭക്തിയോഗത്തെയാണിവിടെ സ്ചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതു 
കൊണ്ടു, ഹേ അജജ്ുന എന്നെ എപ്പോഴും സ്തൂരിച്ചുകൊഠംക. എന്നുപദേശസാരം. 

16. മാമുപേത്ൃപുനരജന്മ ദുഃഖാലയ മശാശ്വതം 

നാപ് നുവന്തി മഹാത്മാനഃ സംസിദ്ധിം പരമാം ഗതാഃ. 

മാംഎന്നെ, ഉപേത്യടപ്രാപിച്ചിട്ടു, പരമാം--അതയയത്കൃഷ്ണയായ, സംസിദ്ധിംടവിദേഹമു 
ക്തിയെം, ഗതാഃടപ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന, മഹാത്മാനഃടമഹാത്മാക്കഠം, അശാശ്വതംടനശ്വരവും 
92ഖാലയം-:൭2ഖസ്ഥാനവുമായ, പു൯ര്ജന്മം-:പുനര്ജന്മത്തെ, ന ആപി്നുവന്തിംപ്പാപി 

ക്കുന്നില്ല. 

എല്ലാ കമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച്. കാണപ്പെടുന്ന സവ്വവും കാണുന്ന ഞാനും ബ്രഹ്മം 

തന്നെയെന്ന ന്ിരന്തരധ്യാനം ചെയ്യുന്നവന് പ്രയാസം കൂടാതെയെന്നെ പ്രാപിക്കുമെന്നു 
മുമ്പെ പറഞ്ഞുവെല്ലൊ. എന്നെ പ്രാപിച്ചാലുള്ള ഫലമെന്താണെന്നിപ്പോഠം പറയുന്നു; 

സച്ചിദാനന്ദൈകരസമായ പരബ്രഹ്മത്തെ പ്രാപിച്ചാല്_.ബൃഷ്മമായിത്തന്നെ ഭവിച്ചാല് 
അതുതന്നെയാകുന്നു ഉത്തമോത്തമയായ സിദ്ധി. അതിനെക്കാഠം മീതെ സിദ്ധിക്കേണ്ടതാ 
യിട്ടു മറെറാന്നുമില്ല. ആ നിലയില് എത്തിയ മഹാനുഭാവന്മാരുടെ അവിദ്യാകാമകമ്മങ്ങഥം 
അഞ്ഞാനാഗ്നിയില് ന്ദിശ്ശേഷം ദഹിച്ചുതുകൊണ്ടു പിന്നെ നശ്വരവും 9॥ഖാശ്രയവുമായ യാതൊ 

രു ശരീരവും അവക്കുണ്ടാകയില്ല. 

16. ആബ്രഹ്മഭവനാല് ലോകാഃ പുനരാവത്തിനോ/ജ്ജുന! 

മാമുപേത്യതൂകൌന്തേയ പുനര്ജന്മ ന വിദ്യതേ. 

ആബ്ദഹ്മളവനാല്-സത്യലോകം മുതലായ, ലോകാഃചലോകങ്ങം, പുനരാവത്തിന്ടപുനരാ 
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വത്തിയുള്ളവയാകുന്നു, കൌന്തേയ।ടഹേ കന്തീപുത!, മാം ഉപേത്യ തുംഎന്നെ പ്രാപിച്ചാ 

ലാകട്ടെ, പുനര്ജന്മടരണ്ടാമതുജന്മം, ന വിദ്യതെട ഉണ്ടാകയില്ല. 

ഹേ അജ്ജ്ുന! സത്യലോകുംമുതല്ല്ള്ള സവ്വലോകങ്ങളില് പ്രവേശിക്കുന്നവരും പു 

ബ്യൃകമ്മഫലം അനുഭവിച്ചുകഴിഞ്ഞാല് കമ്മശേഷത്തോടുകൂടെ വിനും മത്ത്യലോകത്തില് 
ജനിക്കും. എന്നെ പ്രാപിച്ചവക്കു മാത്രം പുനര്ജന്മമില്ല. അതുകൊണ്ടു പുനുജ്ജന്മമില്ലാതാ 
വാന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന തീവ്രമുമുക്ഷുക്കഠം നിരന്തരം ബൃഷ്മസ്വരൂപനായ എന്നില്തന്നെ മന 

സ്റ്റിനെ സ്ഥിരപ്പെടത്തേണ്ടതാണെന്നറപ്പിച്ചു. 

11 സഹസ്രയയഗപയുന്ത മഹയ്യുല്ബ്രഹ്മണോ വിദുഃ 
രാത്രിംയഗസഹസ്രാം താം ത്രേ/ഹോ രാത്രവിദോജനാഃ. 

ബ്രഹ്മണഃ ബ്ൃഹ്മാവിന്െറ, അഹോരാതൂവിദഃടടിവസത്തെയും രാത്രിയേയും അറിയുന്നവര് 
അഹഃപകത, സഹസ്രരയുഗപയ്യുന്തം-ആയിരം യുഗംവരെയാണെന്ന്'; വിടമടഅറിയുന്നും 
താം രാത്രിം--ആ രാത്രിയേയും, യുഗസഹസ്റ്രാംടആയിരം യൃഗമുള്ളതായിട്ടുതന്നെ, തെഅ 
൨൪, വിടും അറിയുന്നു. 

കമ്മങ്ങംകൊണ്ടു പ്രാപിക്കാന് കഴിയുന്ന പരമാവധിലോകം സത്യലോകമാണ്'. 
അതിലധിവസിക്കുന്ന ബ്രഹ്മാവിന്നും നാശമുണ്ടു്. ബ്ൃഹ്മാവിന്െറ ഒരു പകലിന്നും രാത്രിക്കും 
ആയിരം ചതുയ്യഗം വീതമാണ്” കാലാവധി, എന്നു മന്വാദി മഹാത്മാക്കഠം അറിഞ്ഞിരി 
ക്കുന്നു. സത്യലോകം നിത്യമാണെന്നു ചിലര് ധരിക്കുന്നതബദ്ധമാണ്'. ആയിരം ചതുഷ്യഗം 
കഴിയുമ്പോഠം ആ ലോകത്തിന്െറ പ്രതീതി (സൂരണം) ഇല്ലാതാകുന്നു. അങ്ങിനെ ആയിരം 

ചതുയ്യഗം രാത്രിയുമാണ്. ഈ നിലയില് അസ്ഥിരമാണ്' സത്യലോകം എന്നിരിക്കേ അ 
തില്നിന്നു താണതരത്തിലുള്ള മഹര്ല്ലോകാദികളും ഭൂരാദികളുമായ ലോകങ്ങാം അനിത്യങ്ങ 
ളാണെന്നു പറയേണമോ. രാത്രിയും പകലും ഉണ്ടെമകില് മാസം വഷം എന്നിവയും ഉണ്ടെ 
ല്ലൊ കാലവ്യാഫ്ി ഉള്ളതിന്നെല്ലാം നാശവുമുണ്ടു”. അതിനാല് സത്യലോകവും നശ്വരം. 

18. അവ്യക്താദ്യയക്തയഃ സവ്പാഃ പ്രഭവന്ത്യഹരാഗമേ 

രാത്ര്യാഗമേ പ്രലീയന്തേ തത്രൈവാ വ്ൃയഭതസംജ്ഞികേ. 

അവ്യക്താല്.അവ്യക്തത്തില്നിന്നു, അഹരാഗമേടപകല്സമയം വരുമ്പോഠം, സവാ വ്യവ 
ക്തയടേഎല്പാ വ്യക്തികളും, പ്രഭവന്തിടളണ്ടാകുന്നു, രാത്്യാഗമേടരാതികാലമാകമ്പോഠം, 

അവ്യക്തസംജ്ഞികേട അവ്യക്തം എന്നു പേരായ, തതതഏവ-:അതില്തതന്നെ, പ്രലീയന്തേം 

പ്രകഷേണ ലയിക്കുന്നു, 

സത്യലോകം അനിത, മെന്നു കാണിച്ചതിന്നുശേഷം ആ ലോകത്തില് പ്രവേശിച്ചി 

രിക്കുന്ന പ്രാണികളുടെ അതി കഷ്ടമായ നിത്യഭഃഖത്തെ കാണിക്കുന്നു:-_ബ്രഹ്മാവിന്െറ സു 
ഷുപ്തിക്ക്' അവ്യക്തം എന്നു പേര്. മൂലകാരണമായ പ്രധാനത്തിന്നും അവ്യകതമെന്ന പേരു 
ണ്ടു. അതിനെയല്ല, ബ്രഹ്മാവിന്െറ സുഷുപ്പച്യവസ്ഥയെയാണ്' ഇവിടെ അവ്യക്തം എന്ന 
പദംകൊണ്ടു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്'. സത്യലോകത്തിലുള്ളവരെല്ലാം സുഷുഫ്യനായ ബ്രഹ്മാ 

വില് ലയിക്കുന്നു. സാധാരണ ജീവസുഷുപ്പി അവിദ്യനിമിത്തമുണ്ടാകുന്നു. ബ്രഹ്മാവിന്െറ 

സുഷുപ്ലിയെന്നതങ്ങിനെ അവിദ്യനിമിത്തമുണ്ടാകുന്നതല്ല. എങ്കിലും ദൈനംദിനപ്രളയസ്ഥാ 

നമാകയാല് അവ്യക്തം എന്നാണതിന്നു പേര്. സ്വ ചരാചരങ്ങളും ആ അവ്യൂക്തത്തില് 

ലയിച്ചിരിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മാവിന്െറ പകല്കാലം വരുമ്പോഠം ആ അവ്യക്തത്തില്ന്ിന്നു സക 
ലവ്യക്തികളും ഉത്ഭവിക്കുന്നു. രാത്രിയെത്തുമ്പോഠം ആ അവ്യക്തത്തില് സകല വ്യക്തികളും 
ലയിക്കയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങിനെ ഉത്ഭവം നാശം എന്ന ചക്രത്തില് ചുററിത്തിരിയുന്നു സ 

കല പ്രാണിവശ്ലുവും. സത്യലോകത്തിലുള്ള പ്രാണികളുടെ ഗതി ഇതാണെന്നു കാണിച്ചതു 
കൊണ്ടു ഇതരലോകനിവാസികളുടെ ഗതിയെന്താണെന്നു വേറെ പറയേണമെന്നില്ലെല്ലെൊ. 

19. ഭതഗ്രാമഃ സ ഏവായം ഭത്വാഭൂത്വാ പ്രലീയതേ 

രാത്ര്യംഗമേ/വശഃപാത്ഥ പ്രഭവത്യഹരാഗമേ. 

സഃ അയം ഭൂതഗ്രാമഃ-ആ ഈ ഭൂതസമൂഹം, അവശഃം-അസ്വതന്ത്മായിട്ടു, അഹരാഗമേടപ 
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കല്സമയത്തില്, ഭത്വാഭത്വാടജനിച്ചും ജനിപ്പും, രാത്്യാഗമേടരാതിയാകുമ്പോഠം, പ്രലി 
യന്തേടനിശ്ശേഷം ലയിക്കയും ചെയ്യുന്നു. 

ഒരിക്കല് ജനിച്ച്” സുഖടഃഖാടികളെ അനുഭവിച്ചശേഷം മരിച്ചവര് പിന്നെ ജനി 
ക്കുന്നില്ല. അതിനാല് അവക്് ടുഃഖവുമില്ല. പിന്നെ ജനില്ച മരിക്കുന്നവരും അതുപോലെത്ത 
ന്നെ. അതിനാല് ഒരേ ജീവന് പലപ്പോഴും ഒ4ഖം അനുഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന വാദം ചെയ്യു 

ന്നവരുണ്ടു്. അവരുടെ ആ വാദം ഫ്ടമാണ് എന്നു കാണിച്ചു" ജീവന്നുള്ള അവിദ്യാബന്ധം 

അനാദിയാണെന്നു കാണിക്കുന്നു; - ജീവന് സത്യാവസ്ഥയില് പരമാത്മാവായിരിക്കേ ദേ 
ഹേവ്വിയമനോബുഭ്ധ്യാദികളില് അഭിമാന്മിപ്പാന് കാരണമായ അവിദ്യാദിബന്ധം അനാദി 
യാകുന്നു. അതു പലവിധത്തിലുമായതുകൊണ്ടാണ്' സൃഷ്ടിയില് നാനാത്വം കാണപ്പെടുന്ന 
ത്. അങ്ങിനെയല്ലെങ്കില് നാനാത്വത്തിന്നു കാരണമെന്താണെന്നു ശാസ്ത്്രീതിക്കും യുക്തി 
ക്കും അനുഭവത്തിന്നും യോജിക്കുന്നവിധത്തില് സ്ഥാപിപ്പാന് ആക്കം സാധിക്കയില്ല. അതി 
നാല്, ബ്രഹ്മാവിണ്െറ സുഷുഫ്മിയെന്ന അവ്യക്തത്തില് അനാദിസിദ്ധങ്ങളും ലീനങ്ങളുമായ 
ആ പ്രാണിവഗ്ലുംതന്നെ അവിദ്യാബന്ധംനിമിത്തം അസ്വതന്്രമായതിനാല് ബ്രഹ്മാവിന്െറ 
പകലില് ജനിക്കയും രാത്രിയില് ലയിക്കയും ചെയ്തുകൊണ്ടു സംസാരചക്രത്തില്ത്തന്നെ ചു 
ററിത്തിരിഞ്ഞകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഹേ അജ്ജുന൯। ജീവഗതമായ അജ്ഞാനം വശിക്കുന്നതുവരെ 
ജനുനമരണടുഖത്തില്നിന്നു കരയണയുവാന് സാധിക്കയില്ലെന്നറിഞ്ഞകൊടംക. 

20. പരസ്തസ്താത്തുഭാവോ/ന്യോ/ വ്യക്തോ/വൃയക്താല് സനാതനഃ 

യഃ സസ്വ്വേഷുഭതേഷു നശ്യത്സു ന വിനശ്യതി. 

തസ്താല് അവ്യക്താത് ടആ അവൃക്തത്തില്നിന്ന്, അന്യഭടഭിന്നമായ, അവ്യക്ത യഃഭാവദട 

അവ്യക്തമായ യാതൊരു ഭാവം, സനാതന്പടനിത്യവും, പരഃടപ്രകൃഷ്ണവുമാകുന്നു, സ്വ 
അത് സപ്വേഷു ഭൂതേഷ്യ-സകല ഭൂതങ്ങളും, ന ശ്യല്സുംനശിക്കുമ്പോഠം, ൯ വിനുശ്യതിട 
നശിക്കുന്നില്ല. 

വിഷയസുഖത്തില് ആഗ്രഹമുള്ളവക്കു പരമ്പരയാ ഒു॥ഖമേ ഉമ്ളുവെന്നു നിശ്ചിത 
മായിരിക്കയാത് വിവേകികഠം എന്നെ പ്രാപിപ്പാന് പരിശ്രമിക്കേണം എന്നു ബോധിപ്പി 
ക്കുവാന് തനിക്കു അവ്യക്തസംബന്ധമില്ലെന്നും അതിനാല് ശാശ്വതനാണെന്നും കാണിക്കു 
ന്നു:-_സകല ചരാചരവ്യക്തികളുടെ ഉത്പത്തിസ്ഥാനമായിട്ടു മുമ്പെ പറഞ്ഞ അവ്യക്ത 
ത്തില്ന്ദിന്നു ഭിന്നമായ യാതൊരവ്യക്തമുണ്ടോ അത് കൂടസ്ഥപരമാത്മാവാകുന്നു. ഒരു പ്ര 
മാണത്തിന്നും വിഷയമല്പാത്തതുകൊണ്ടു അവ്യക്തം എന്നു പരമാത്മാവിന്നും പേര് പറയ 

പ്പെടുന്നു. ഭൂതോല്പത്തിസ്ഥാനുമായ അവ്യക്തവും അതില്നിന്നുണ്ടായ സകല കാലങ്ങളും 
നശിക്കുമ്പോഠം കൂടസ്ഥപരമാത്മാവാകുന്ന അവ്യക്തത്തിന്നു നാശമില്ലാത്തതിനാല് അത് 

ഉത്കൃഷ്ടവും നിത്യവുമാകുന്നു. 

91. അവ്യക്തോ/ക്ഷരഇത്യുക്ത സ്തമാഹുഃ പരമാം ഗതിം 

യം പ്രാപ്യ ന നിവത്തന്തേ തദ്ധാമ പരമം മമ. 

അവ്യക്തത അവ്യക്തം, അക്ഷരഃ ഇതിടനാശമില്ലാത്തതെന്ന്'ം ക്തടപറയപ്പെട്ടിരി 
ക്കുന്നു, തംടഅതിനെ, പരമാംഗതിംടഅത്യത്തമപ്രാപ്യസ്ഥാനമെന്ന്', ആഹുഃടപറയുന്നു, 
യംടയാതൊന്നിനെ, പ്രാപ്യടപ്രാപിച്ചിട്ടു, നനിവത്തന്തെടമടങ്ങിവരുന്നില്ലെയൊ, തത് 
അത്, മമ--എന്െറ, പരമം ധാമ-ഉത്തമപ്രകാശാത്മകസ്വരൂപമാകുന്നു. 

ആ അവ്യക്തം നാശരഹിതമായ കൂടസ്ഥപരമാത്മാവാകുന്നു. അതിനെ പ്രാപിക്കു 

ന്നതുതന്നെ പരമഗതിയെന്നു ശ്രുതികഠം പറയുന്നു. യാതൊരു പരമാത്മാവിനെ പ്രാപി 
ച്യാല് പിന്നെ ജന്മത്തിന്നവകാശമില്ലെന്നു വരുന്നുവോ ആ സ്ഥാനും മായേശ്വരനായ 
എന്െറ പരമോല്കൃഷ്ണമായ സ്വരൂപമാകുന്നു. അത് പ്രകൃതിയെ അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നതും 
ഏഏതുകാലത്തിലും നാശമില്പാത്തതുമായ എന്റെറ തേജഃസ്വരൂപമാകുന്നു. 

2, പുരുഷ സപരഃ പാത്ഥ ഭക്ത്യാ ലഭൃസ്ത്വനന്യയാ 

യസ്യാന്തസ്ഥാനിഭൂതാനി യേന സവ്ൃമിദം തതം. 
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പരഃ പുരുഷ സഃ-പരമപൃരുഷനായ അവന്, , അനന്യയാടഅസ്യഭാവത്തോടുകൂടാതിരിക്കു 
ന്നും ഭക്ത്യാ തൂ-ഭക്തിയാല്മാത്രം, ലഭ്യഃ--ലഭിക്കപ്പെടുവാന് കഴിയും, യസ്യടയാതൊരുല 
റ, അന്തസ്ഥാനിടടളള്ളില് ഇരിക്കുന്നവ, ഭൂതാനി ഈ ഭൂതങ്ങഠം, യേനംയാതൊരുവ 

നാത്, ഇദംസവ്വംഇതു സകലവും, തതംടവ്യാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 

ശ്രീകൃസ്ണുഭഗവാന്െറ സത്യസ്വരുപം നിഗ്ലൂണബ്രഹ്മമാണെന്നു മുമ്പത്തെ മന്ത്ര 

ത്താല് ഉപദേശിച്ചു. ആ സ്ഥാനത്തെ പ്രാപിപ്പാനാഗഹിക്കുന്നവക്കാവശു ര്യമായ സാധ 
നം എന്താണെന്നിപ്പോം പറയുന്നു:-__ആ പരമപുരുഷനെ അല്ലെയോ പാത്ഥ। അന്യഭാവ 

മില്ലാത്തതായ ഭക്തികൊണ്ടുമാത്രം പ്രാപിപ്പാന് കഴിയും. ഭക്തിയെന്ന വാക്കിന്നിവിടെ 
അറിവെന്നത്ഥം. പരമാത്മാവേകനല്ലാതെ അസ്യയമായിട്ടു മറെറാന്നുമില്ലെന്നുള്ള ജ്ഞാനം 

കൊണ്ടു മാതമേ ആ പരമപദവിയെ പ്രാപിക്കാന് കഴികയുള്മു. അതുകൊണ്ടു ആ പരമാ 
ത്മാവൃതന്നെ ഞാനെന്ന ഭാവത്തെ നിരന്തരാഭ്യാസത്താല് ഉറപ്പിക്കേണം. അതിസൂക്ഷ്മമായ 
പരമാത്മാവില് ബുദ്ധി എങ്ങിനെ പ്രവേശിക്കും എന്നു ശങ്കിക്കേണ്ട. സകല ചരാചരങ്ങ 
മും കാണപ്പെടുന്നുണ്ടെല്ലൊ. അവഷ്ക്ുധിഷ്ഠാനം പരമാത്മാവാകുന്നുവെന്നു കണ്ടാല്മതി. 
ഉല്പത്തിയും ലയവുമുള്ള വസ്തക്കഠം്' സത്യൃത്വമില്ല. അതുകൊണ്ടു അസത്യത്തിന്നു നിലയി 
ല്ലാ൯ സത്യമായ അധിഷ്യാനുംവേണം. അധിഷ്ാനത്തെ ആശ്രയിച്ചു വിളങ്ങുന്ന ഭൂതങ്ങളെ 
മിഥ്യാത്വേന കാണ്മാന് അഭ്യസിക്കുമ്പോഠം അധിഷ്ണാനവസ്തരഞോനും ഉണ്ടാകും. ഈ മാഗ്ഗം 

പ്രയാസമേറിയതാണെന്നു വിചാരിക്കുന്നവക്ക മറെറാരുപായം പറയുന്നു:---ഈ കാണുപ്പെ 
ടുന്ന ചരാചരമായ ജഡം ഏതൊന്നിനാല് വ്യാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടു വിളങ്ങുന്നുവോ, ഏതൊരുപ്ര 
കാശത്താല് സ്ൃയ്യാടി സകലഗോളങ്ങളും പ്രകാശിക്കുന്നുവോ ആ പരമതേജോധാമം പരമാ 
ത്മാവ്. അതുതന്നെ ഞാന്. പ്രകാശ്യങ്ങളായ ജഡവഡ്യക്കഠം പ്രകാശത്തെകൂടാതെ വേ 
റെയില്ലെന്നതു പ്രസിദ്ധവും അനുഭവവുമാകയാല് ജഡമായ ദേഹാടിപ്രപഞ്ചത്തെ പ്രകാ 

ശിപ്പ്ിക്കുന്ന നദിത്യതേജസ്വരുപനായ പരമാത്മാവു" എല്ലാമായി വിജങ്ങുന്നുലവെന്ന ബോ 
ധത്തെ ആശ്രയിച്ചിട്ടു പരമാത്മസാക്ഷാല്കാരം സമ്പാദിക്കാം. 

ഉ8. യത്രകാലേത്വനാവൃത്തി മാവൃത്തിം ചൈവയോഗിനഃ 

പ്രയാതായാന്തി തം കാലം വക്ഷ്യാമി ഭരതഷ്ഭ! 

യോഗിനഃടരണ്ടുവിധത്തിലുള്ള യോഗികഠം, യത്രകാലേടയാതൊരുകാലത്തില്, പ്രയാതാം- 
മരിച്ചവരായിട്ടു്, അനാല്ൃത്തിംടപുനരാവൃത്തിയില്പായ്യയേയും, ആ വൃത്തിം ച ഏവടപുന 
രാവൃത്തിയേയും, യാന്തിടപ്രാപിക്കുന്നുവോ, ഭരതപ്ശ്വഹേ അജാജ്ുന! തം കാലകടആ കാല 
ത്തെ, വക്ഷ്യാമിടഞാ൯ പറയാം. 

ഓംകാരോപാസകന്മാരായ സന്പ്യാസികളും തപ്പസ്സാചരിക്കുന്ന കമ്മയോഗികളും 

ഏതുകാലത്തില് മരിക്കുന്നവരായിട്ടു പുനര്ജന്മമില്പാത്തവരും ഉള്ളവരുമായിഭവിക്കുന്നുവോ 

ആ കാലവിശേഷത്തെ ഞാന് പറയാം. ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടുകൊഠംക, 

4. അഗ്നിര്ജ്യോതി രഹഃ ശുക്ലഃ ഷണ്മാസാ ഉത്തരായണം 

തത്ര പ്രയാതാ ഗക്ഛൂന്തി ബ്രഹ്മബ്രഹ്മവിദോ ജനാഃ, 

അഗിഃടഅഗ്നിയെന്ന ദേവത, ജ്യോതി ചജ്യോതിദ്ദേവത, ശുല്ലഃടേശുദ്ലപക്ഷദേവത, ഷ 
ഞ്മാസാഃ-ആവമാസങ്ങളുടെ ദേവതകഠം, ഉത്തരായണടടഉത്തരായണം എന്ന കാലം, തത്ര 
ആ കാലത്തില്, പ്രയാതാടടമരിച്ച, ബ്രഹ്മവിദഃ-ബ്ബഹ്മോപാസകന്മാര്, ബ്രഷ്മഗച്ഛുന്തിട 

ബൃഷ്മത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. 

രണ്ടുതരത്തിലുള്ള യോഗികളും സമകാലത്തില് മരിക്കുന്നുവെങ്കില് ഒരാഠാംക്കു പൂന 
രാവൃത്തിയും മറെറാരാഠംക്കു അപൃനരാവ്ൃത്തിയും എങ്ങിനെ സിദ്ധിക്കും എന്നു കാണിപ്പാന് 
അവക്കു പോകാനുള്ള അയനം--മാഗ്ഗും--ഒന്നല്ല. രണ്ടാണെന്നു വിഭജിച്ചു കാണിക്കുന്നു: 

ഓംകാരത്തെ ബ്രഹ്മമായിട്ടുപാസിക്കുന്ന യോഗികഠം ഉത്തരായണദേവതയായ അഗ, കാ 

ലാഭിമാനിനിദേവതയായ ജ്യോതിസ്റ്റ് ,പകലിനെറ അഭിമാനിനിയായ ദേവത, മകരംമുതത് 
ക്കുള്ള ആവമാസങ്ങളുടെ അഭിമാവിനികളായ ദേവതകഠം ഇവരില്കൂടെ ക്രമത്തില് ബ്രഹ്മ 
ത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. നേരിട്ടു ബ്രഹ്മത്തെ പ്രാപിക്കുന്നില്ല. ഓരോ സ്ഥാനത്തില് ചെന്നവിടെ 
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വിശ്രമിച്ചശേഷം ക്രമത്തില് ബ്രദ്മത്തെ പ്രാപിക്കും. അഹംബ്രഫ്മാസ്തിയെന്നു സാക്ഷാല് 
കാരം സിദ്ധിച്ച ഡോഗികളാകട്ടെ ദേഹത്യാഗാനുന്തരം ബ്രഹ്മമായി ഭവിക്കും. ഇതാണ് ബ്ര 
ഫ്മോപാസകന്നും ബ്രഹ്മജ്ഞാനിക്കും തമ്മില് ഭേദം എന്നു ധരിക്കേണം. ഇവിടെ ** ബ്യഹ്മ 
വിദ? എന്ന പദം ബ്രഹ്മോപാസകനെ കാണിക്കുന്നു. സാക്ഷാല് ബ്രഹ്മദ്ഞാവിയാകട്ടെ 

ജിവന്മുക്തി സുഖത്തെയും വിദേഹകൈവല്യത്തെയും മറവുകൂടാതെ അനുഭവിക്കുന്നു. 

25. ധൂമോരാത്രിസ്തൂഥാ കൃഷ്ണഃ ഷണ്മാസാ ദക്ഷിണായനം 
തത്രചാന്ദ്രമസംജ്യോതിര്യോഗി പ്രാപ്യ നിവരര്തതേ. 

ധൂമഃടധൂമാഭിമാനിനിയായ ദേവത, രാത്രിടടേരാതരിയെ അഭിമാനിക്കുന്ന ദേവത, തഥാകൃഷ്ണ്ൂട 
അപ്രകാരം കൃഷ്ണുപക്ഷാഭിമാനിനിയായ ദേവതൃഷണ്മാസാഭടആവമാസങ്ങളെരഭിമാനിക്കുന്ന 
ദേവതകഠം, ദക്ഷിണായനം-ഈ ദേവതകഠം വസിക്കുന്ന ഭാഗം ദക്ഷിണായനം, തത്രപ്രയാ 
ത% യോഗീടഅതില്കൂടെ പ്രയാണംചെയ്യുന്ന യോഗി, ചാന്ദ്രമസംജ്യോതിഃടചന്ദ്രസംബ 
ന്ധിയായ തേജസ്സിനെ, പ്രാപ്യടപ്രാപിച്ചിട്ട്', നിലത്തതേടപുനരുത്ഭവിക്കുന്നു. 

ധൂമം, രാതി, കൃഷ്ണുപക്ഷം, കക്കടകം മുതല് ആവമാസം, ഇവയെ അഭിമാനിക്കുന്ന 
ദേവതകഠം വസിക്കുന്ന മാര്ഗ്ഗം ദക്ഷിണായനമാകുന്നു. ആ മാഗ്ശുത്തില്കൂടെ സഞ്ചരിക്കു 

ന്ന കമ്മയോഗി താന്ചെയ്തു ഇഫ്യാപൃത്താദികമ്മഫലങ്ങളെ ചവ്ലോകത്തില് അനുഭവിച്ചുക 
ഴിഞ്ഞാല് പിന്നെയും മനുഷ്യലോകത്തില് ജനിക്കും. ഇങ്ങിനെ കമ്മശ്രദ്ധയുള്ളവക്ക ജന 
നൂമരണപരമ്പരയല്ലാതെ അതില്നിന്നു മുക്തി സിഭ്ധിക്കയില്ലെന്നു സൂചിപ്പിച്ചു. 

20. ശുക്ൂൂഷ്ണേ ഗതീഫ്യേതേ ജഗതഃ ശാശ്വതേ മതേ 

ഏകയാ യാത്ൃയനാവൃത്തി മന്യയമ്യവത്തതേ പുനഃ 

ശുകൂകൃഷ്ണേ-ശുല്ലയം കൃഷ്ണുയമായ, ഏതേഗതീ-ഈ രണ്ടുമാഗ്ഗുങ്ങഠം, ജഗതടലോകത്തിന്നും 
ശാശ്വതേമതേടശാശ്വതകഠം ആകുന്നു, ഏകയാടഒന്നില്കൂടെ, അനാവൃത്തിം-ആവൃത്തിയി 
ല്ലായ്യൂയെ, യാതിടപ്രാപിക്കുന്നുച അന്യയാടഇതരത്തില്കൂടെ, പുനഃ ആവത്തതേം-പിന്നെ 
യും ആവത്തിക്കുന്നു. 

എന്നാല് ഈ ഒ8ഖം ഗൃഹികഠംക്ക്' എപ്പ്യോഴെിലും ഒരിക്കല് അല്ലേ ഉള്ളൂവെന്നു 

വിചാരിക്കേണ്ട: -- ജ്ഞാനുപ്രകാശം അധികമുള്ള അഗ്യ്യാദിദേവതകളുള്ള മാ്ലരം ശുക്ലം, ധൂമാ 
ടിദേവതകളുള്ളമാഗ്ം കൃഷ്ണം. ഈ രണ്ടു മാഗ്ലുങ്ങഠം ജഞാനത്തിന്നോ കമ്മത്തിന്നോ അധികാ 
രം സിഭ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യക്കു മരണാനന്തരം പോവാനുള്ള ശാശ്വതമാഗ്ുങ്ങളാകുന്നു. 
ആദ്യത്തേതിന്ന്' ദേവയാനമെന്നും രണ്ടാമത്തേതിന്നു പിതുയാനുമെന്നും പേര്. ദേവയാന 
ത്തില് കൂടെ പോകുന്നവര് ക്രമത്തില് ബ്രഹ്മത്തില് ലയിക്കുന്നു. രണ്ടാമതു ജനിക്കുകയില്ല. 

പിതൃയാനത്തില്കൂടെ പോകുന്നവര് ചന്ദ്രലോകത്തില് പുണ്യഫലം അനുഭവിച്ചശേഷം 

രണ്ടാമതു ജനിക്കും. ജ്ഞാനാധികാരം സിദ്ധിക്കാത്ത പ്രാകൃതന്മാരാകട്ടെ ആവുൃത്തിമാഗ്ഗു 
ത്തില്കൂടെ അനന്ത ജന്മങ്ങാംകൊണ്ടു ജ്ഞാനമാഗ്ലുപ്രവേശത്തിന്നധികാരികളായ്ക്കരും. അ 
പ്പ്യോഠം അവക്കീജ്ഞാനമാഗ്്രത്തില്കൂടെ പോകാന് കഴിയും. ഈ രണ്ടുഗതികാഠം എന്നും ഉ 

ളവയാകുന്നു. ജീവന്മാര് അനാടികളും സിത്യങ്ങളും അനന്തങ്ങളുമാകയാത ഈ രണ്ടുഗതി 
കഠം എന്നുമുള്ളവതന്നെ. 

1. നൈതേസ്പതീ പാത്ഥജാനന് യോഗി മുഹൃതി കശ്ചന 

തസ്ത്രാല് സർവേഷു കാലേഷു യോഗയുക്തോഭവാജ്ജുന। 

ഏതേ സ്ൃതീ-ഈ രണ്ടു ഗതികളെ, ജാനന്- അറിയുന്ന, കശ്ചനയോഗീടഒരു യോഗിയും, 

ന മുഹൃതിടമോഹിക്കയില്ലം തസ്താല് അതുകൊണ്ടു, സവ്വേഷു കാലേഷുട-എല്ലാ കാലങ്ങളി 
ലും യോഗയുക്തഃ ഭവടയോഗം അനുഷ്ണിച്ചുകൊഠംക. 

ശു്ൃഗതിയുടെ ഫലം മോക്ഷം, കൃഷ്ണുഗതി ഫലം ബന്ധം. എന്നറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന യോ 
ഗി ഇതില് നന്നെ മനുസ്സിരുത്തേണം എന്നുപദേശിക്കുന്നു:--ഈ രണ്ടു മാഗ്ലങ്ങളുടെ സ്വരൂ 
പം ഫലം കാരണം എന്നിവ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന യോഗിക്കു പ്രമാദം .വരുവാനുവകാശമില്ല. 
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അതുകൊണ്ടു ഹേ അജ്ജ്ു൯) മോക്ഷമാഗ്ലുത്തില് എത്തുവാന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവന് എല്ലാ 

കാലത്തിലും ഭോജനാദികാലങ്ങളില്കൂടെ ബ്രഹ്മാനുസന്ധാനം ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു. പുനജ്ജ 
ന്മഹേതുകമായ കമ്മശ്രദ്ധയെ തീരെയുയപേക്ഷിച്ച്' ബ്രഫ്മധ്യാനത്തില് തല്പരനായവന് 

മോക്ഷത്തിന്നധികാരിയാകുന്നുവെന്നു സിദ്ധാന്തം. 

ഉ8. വേദേഷു യജേഞഷു തപസചൈവ ദാനേഷയത്പണ്യഫലംപ്രദിഷ്ഠം 

അത്യേതിതല് സര്വമിടംവിദിത്വാ യോഗീപരംസ്ഥാനമുപൈതിചാദ്യം. 

വേദേഷുട വേദങ്ങളിലും, യജേഞഷുംയ ഞങ്ങളിലും, തപസ്സതപസ്സകളിലും, ദാനേഷുടദാ 
ങ്ങളിലും, യല്പുണ്യഫലംടയാതൊരു പുണ്യഫലം, പ്രദിഷ്ടൂംടനിര്ദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു 
വോ തല് സവ്വം-അതെല്ലാററിനെയും, ഇദംടഇതിനെം വിദിത്വാടഅറിഞ്ഞിട്ടു, യോഗീട 
സഥുണബ്ദഹ്മോപാസക൯, അത്യയേതിടഅതിക്രമിക്കുന്നു, സ്ഥാനംടസവ്വാധിഷ്ണാനവും, ആ 

ദ്യംടസവ്വകാരണവുമായം പരംടപരബ്രഹ്മത്തെ, മപൈതിചടപ്രാപിക്കയും ചെയ്യുന്നു. 

ഉത്തരായണം ദക്ഷിണായനം എന്ന രണ്ടു മാഗ്ലങ്ങം യോഗികഠംക്കും കമ്മികഠംക്കും 

തുണ്ടെന്നും അതില്കൂടെ പോകുന്നവക്കുള്ള ഫലം ഇന്നതാണെന്നും ഉറപ്പിച്ചശേഷം സഗുണ 
ബ്രഹ്മോപാസകനായ യോഗി അനുഭവിക്കുന്ന പരമഫലത്തെ സ്തറഷ്ടമാക്കുന്നു;-ജൂഗാദിക 
ഭയ നാലു വേദങ്ങഠം അംഗങ്ങളോടുകൂടെ വിധിപ്രകാരം പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ടും, ഗര്റധാനം 
മുതത്: അശ്വമേധംവരേയുള്ള സംസ്ലരാരകമ്മങ്ങളും യാഗങ്ങളും വേണ്ടുംവിധം അംഗോപാംഗ 
ങ്ങളോടുകൂടെ അനുഷ്ിക്കുന്നതുകൊണ്ടും, ക്കം ചാന്ദ്രായണം മുതലായ തപസ്സുകഠം കോട്ടം 
കൂടാതെ ആചരിക്കുന്നതുകൊണ്ടും കന്യാദാനം ഗോദാനംഅശ്വദാനംഹിരണ്യദാനും ഇങ്ങി 
നെ ഉതകൃഷ്ണങ്ങളായ ദാനങ്ങം സല്പാത്രങ്ങളില് പുണ്യകാലങ്ങളില് പുണ്യ ദേശങ്ങളില് 
വെച്ച് സമപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ടും യാതൊരു പുണ്യം അതാതാളുകഠാക്കു കിട്ടുമെന്നു ശാസ്ത്രങ്ങ 

ളില് നദിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നുവോ അവയെ അതിക്രമിക്കുന്ന പുണ്യഭോഗം സഗുണബ്ബഹ്മോപാ 
സകുന്നു അ്ധ്യാദിദേവതകളുടെ ലോകങ്ങളില് സിദ്ധിക്കുന്നു. മാത്രമല്പ, സവ്യാധിഷ്ഠാനവും 

സവ്യകാരണവുമായ പരബ്ബഷ്മത്തെ പ്രാപിക്കയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ടു മഭ്ധ്യമാധികാരി 
കളായ മോക്ഷേല്ലുക്കഠം ഭേദാതീതമായ ബ്രഹ്മത്തെ പ്രണവദ്വാരാ ഉപാസിക്കേണ്ടതാവശ്യം, 
എന്നാപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 

ഇതി ശ്രീമല്ഭഗവല്ഗീതാ സൂപനിഷല്സു ബൃഹ്മവിദ്യായാം യോഗശാസ്റ്രേ 
ശ്രീകൃഷ്ണാജജുനസംവാടേ അക്ഷരപര ബ്രഹ്മയോഗോനാമ അഷ്ടമോധ്യായഃ സമാപ്പൂ&. 

തുഭമസ്ത. 

ഓം നമോഭഗവതേവാസുദേവായ. 

ശ്രീമതഭഗവല്ഗീതയില് ൭.0൦ അദ്ധ്യായം. 

ശ്രീഭഗവാനുവാചടശ്രീഭഗവാന് പറഞ്ഞു. 

1. ഇദംതുതേഗുഹ്ൃതമം പ്രവക്ഷ്യാമയനസൂയവേ 

ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനസഹിതം യല്ജ്ഞാത്വാ മോക്ഷ്യസ്വേശ്രൂഭാത്. 

ഗുഹൃതമംടഅത്യന്തം രഹസ്യവും വിജ്ഞാനസഹിതംടഅനുഭവത്തോടുകൂടിയതുമായ, ഇദം 
തു ജ്ഞാനം-ഈ ജ്ഞാനത്തെയാകട്ടെ, അനസ്മയവേതേടഅസ്മയാദിദോഷങ്ങളില്ലാതിരിക്കു 
ന്ന നിന്നോടും പ്രവക്ഷ്യാമിടപ്രകഷേണ പറയാം യത് ജ്ഞാത്വാടയാതൊന്നിനെ അറി 
ഞ്ഞിട്ടും അശുഭാത് ടസംസാരദുഃഖത്തില്നിന്ന്', മോക്ഷ്യസേം- നീ മുക്തനാകും. 

മന്ദാധികാരികക്ക്' നിഷ്ലാമകമ്മയോഗത്താല് ചിത്തശുദ്ധി സിദ്ധിച്ചശേഷം ബ്ല 
ഫ്മോപാസനത്തെ മോക്ഷസാധനമായി നിശ്ചയിച്ചതില്പിന്നെ, ശ്ുദ്ധബുദ്ധികഠംക്ക്' ഇഹ 
ത്തില്ത്തന്നെ മോക്ഷസുഖം അനുഭവിക്കാനുപകരിക്കുന്ന തതകൃഷ്ഠമാഗ്ലുത്തെ ഭക്തവാത്സ 

ല്യംന്നിമിത്തം സ്വയമേവ ഉുപദേശിപ്പാന് ഭാവിക്കുന്ന കരുണാനിധി ഭഗവാന് അരുളിച്ചെയയു 
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ന്നു:--ഹേ അജജുന। ഇതിന്നുമുമ്പെ സ്ൃചിപ്പിച്ചതായ പരമപുരുഷന്െറ നിപ്വിശേഷസ്വരു 
പത്തെ നിന്നോടു സ്ററഷ്ടമായി പറയാം. അഷ്ഷ്യൈശ്വയ്യാടിസിദ്ധികളെ നല്കുന്ന യോഗച 
യ്യ്യാടികളെക്കാഠം അതി രഹസ്യസംഗതിയാകുന്നു. ആ സ്വരൂപത്തെ അറിയുമ്പോം അതി 
ന്െറ സാക്ഷാല്കാരവും സിദ്ധിക്കും. ഭര്ഗുണമുള്ളവരോടിതുപദേശിച്ചുകൂടാ. അസ്മയാദിദോ 

ഷങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത ശിഷ്യനായതുകൊണ്ടു നിണുക്കുപദേശിക്കാം. ഈ ജ്ഞാനവും തദ്വാരാ 
സാക്ഷാത്കാരവും ഉണ്ടായാല് പിന്നെ നിണക്കു സംസാരടഃഖകാരണമായ അവിദ്യാബ 

ന്ധം ഉണ്ടാകയില്ല. നീ മുക്തനായ് ഭവിക്കും. 

8. രാജവിദ്പരാരാജഗുഹ്യം പവിത്രമിദമുത്തമം 

പ്രതൃക്ഷറവഗമംധമ്മ്യം സസഖംകത്തുമവ്യയം 

ഇദം-ഇതു, രാജവിദ്യാ-വിദ്യകളുടെ രാജാവും, രാജഗുഹ്യംഗുഹ്യങ്ങളുടെ രാജാവും, ഉത്തമം 

പവിത്രം-അത്യന്തം പരിശുദ്ധികരവും, പ്രത്യക്ഷാവഗമകടപ്രത്യക്ഷമായറിവാന് കഴിയുന്ന 
തും ധമ്മയംഎല്പാവക്കും ധമ്മമായതും; കത്തുംസമ്പാടിപ്പാന്, സുസുഖംടപ്രയാസമില്ലാത്ത 
തും അവ്യയം നാശമില്ലാത്തതുമാകുന്നു. 

പറവാന് ഭാവിക്കുന്ന ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കേണ്ടതുതന്നെയെന്ന താല്ലയ്യുംജനിക്കുവാനാവ 
ശ്യമായ അതിന്െറ മഹിമയെ കാണിക്കുന്നു:-_ഇതു് ജ്ഞാനങ്ങളില്വെച്ചും ഗുഹൃങ്ങളില്വെ 

ച്ചും രാജാവാകുന്നു. ശാസ്ത്രാധ്യയനാടിജന്യങ്ങളായ ജ്ഞാനുങ്ങഠം സംസാരത്തെ വഭ്ധിപ്പിക്കും. 

ബ്രഹ്മവിദ്യയാകട്ടെ സംസാരാസാരതയെ ധരിപ്പിച്ച് തീവ്വവൈരാഗ്യവും മോക്കഷേച്ഛുയും 
ജനിപ്പിച്ച്” സകലഭുഃഖത്തില്വിന്നുംമോചിപ്പിക്കും. അതിനാല് രാജവിദ്യയാണിതു. രഹസ്യ 
മയി സ്ൂക്ഷിക്കേണ്ടതായ മന്്ങ്ങഠം,യന്ൂങ്ങം, ദില്യൌഷധങ്ങള്ം എന്നിവയെക്കാഠംപരമ 
ഫലപ്രദമാകയാല് ഇത്" രാജഗുഹ്യമാകുന്നു. സ്ൃ്യന്, അഗ്നിയ വായും മുതലായവരും ഗംഗാ 
ടി പുണ്യനടികളും നരകഹേതുവായ പാപത്തെ നശിപ്പിക്കും. അതും തതകാലത്തെമാത്രം. 

മേലാല് പാപമില്ലാതാക്കാന് അവയ്യകൊന്നും കഴികയില്ല. അതിനാല് അവയെല്ലാം ശുദ്ധ 
മാക്കുന്നവയെന്നു മാത്രം പറയാം. ഈ ബ്രഹ്മവിദ്യയാകട്ടെ അനന്തജന്മങ്ങളില് സസമ്പാടി 
ച്ച പുണ്യപാപങ്ങളെയെല്ലാം സംഹരിക്കുന്നതിനാല് അത്യല്കൃഷ്ണമായ ശുദ്ധിയെ ജനി 
പ്പിക്കുന്നതാകുന്നു. അതിന്നത്രയോഗ്യതയുണ്ടെന്നറിവാന് മറ പ്രമാണങ്ങളാവശ്യമില്ല. ആ 
ജ്ഞാനം ആക്കണ്ടോ അവന്തതു് പ്രത്യക്ഷമായനുഭവപ്പെടുന്നതാകുന്നു. എന്നാല് അതു സ 

ബാടിപ്പാന് പ്രയാസവുഭധികമില്ല. എളുപ്പത്തില് സമ്പാടിക്കാം. വിശിഷ്ടനായ ബ്രഹ്മ 
ജ്ഞാനിയെ ഉപാസിച്ചു സന്തോഷിപ്പിച്ചാല് കിട്ടാവുന്നതാണ്'. എടടപ്പത്തില് കിട്ടുന്നതു 
കൊണ്ടു ഫലം കുറഞ്ഞതായിരിക്കുമോ എന്നു ശങ്കിക്കേണ്ട. നാശരഹിതമായ മുകത്യിയാണ 

തില്ന്ിന്നു സിദ്ധിക്കുന്ന പരമഹലം. 

83. അശ്രദ്ദധാനാദപുരുഷാ ധമ്മസ്യാസ്യപരംതപ! 

അപ്രാപ്യയമാം നിവത്തന്തേ മൃത്യൂസംസാരവര്ത്മനി. 

അസ്യധമ്മസ്യ--ഈ ധമ്മത്തിന്െറ ഫലത്തില്, അശ്രദ്ടധാനാടടേശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കുന്ന, പുരു 
ഷാടപുരുഷന്മാര്ം മാം അപ്രാപ്യ-എന്നെ പ്രാപിക്കാതെ,  മൃതയുസംസാരവര്ത്മനിടമരണ 
സഹിതഭഃഖമാര്ഗ്ഗത്തില്, നിവത്തന്തേംനിതരാംവത്തിക്കുന്നു. 

സമസ്തൂടഖാന്ധകാരത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന സൂയ്യസ്ഥാനീയമായ ജ്ഞാനത്തെ സമ്പാ 
ദിക്കാന് ശ്രമിക്കാതെ കമ്മമാര്ഗത്തില് പരിഭൂമിക്കുന്നവരില് കരുണയോടുകൂടെ ഭഗവാന് 
പരിതപിച്ചു പറയുന്നു: ഈ പറഞ്ഞ ധമ്മത്തിന്െറ-- ജ്ഞാനത്തിന്െറ__ഫലത്തില് ശ്ര 
ഭ്ധിക്കാതെ പുനരാവ്ൃത്തിക്കു കാരണമായ കമ്മത്തില് ഏപ്ലൊെടുന്ന പുരുഷന്മാര് എന്നെ പ്രാ 

പിക്കാതെ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിക്കുക മരിക്കുക എന്ന മാര്ഗത്തില്തന്നെ കിടന്നു ദുഖം അ 
നുഭവിക്കുന്നുവെല്ലൊ. അതെത്രയും കഷ്ടം! സംസാരഭുഃഖനിപ്ത്തിജ്ഞാനംകൊണ്ടു മാത്രമ 
ല്ലാതെ കമ്മംകൊണ്ടു സാധ്യമല്ലെന്നു സ്ൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 

4 മയാതതമിടംസവ്വം ജഗടവ്ൃക്തമൂത്തിനാ 

മല്സ്ഥാനിസവ്ൃഭതാനി നചാഹം തേഷ്വവസ്ഥിതഃ 

അവ്യക്തമൂത്തിനാട അറിയപ്പെടുവാന് കഴിയാത്ത അതിസ്തൂക്ഷ്മുസ്വരൂപത്തോടകൂടിയ, മയാ 
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എന്നാതി, സ്വയം ഇദം ജഗത് -സകലമായ ഈ ലോകം, തതംടവ്യാപിക്കപ്പെടിരിക്കുന്നു. 
സവ്യഭതാനിടസകലഭൂതങ്ങഠം, മല്സ്ഥാനിടഎന്നില് ഇരിക്കുന്നു, (ഇതിമുച്യതേ-എന്നു പ 

പ്പെടുന്നു) തേഷു--അവയില്, അഹം--ഞാന്, ൯ ച അവസ്ഥിത്ഃടഅവസ്ഥിതനല്ല. 

ജഗടുല്പത്തികാരണമായ അവ്ൃക്തത്തില്നിന്നന്യമായ അവ്യക്തമാണ് പരബ്രഹ്മം 
എന്നു എട്ടാമര്ധ്യായത്തില് പറഞ്ഞതിനെ ഈ അദ്ധ്യായത്തില് വിശദമാക്കുവാന് ഭാവിക്കു 
ന്ന ഭഗവാന് ജ്ഞാനത്തെയും വിജ്ഞാനത്തെയും കറിച്ചുപദേശിക്കുന്നു:.__ഒരു പ്രമാണംകൊ 
ണ്ടും അറിവാന് സാധിക്കാത്തതായ സ്വരൂപമുള്ള ഞാന് നിമിത്തം ഈ ജഗത്തു പ്രകാശിക്കു 
ന്നു. സൂഷ്യപ്രകാശത്താല് ജഡവസ്ത്ക്കഠം വിളൂങ്ങുന്നതുപോലെ എനെ പ്രകാശത്താല് ജഗ 

ത്തു പ്രകാശിക്കുന്നു. തിരമാല, നുരം മുതലായവ ജലസത്തയെ ആശ്രയിച്ചിട്ട പ്രകാശിക്കുന്ന 
തുപോലെയും, ബിംബഭൂതമായ മുഖം ഭപ്ല്യുണത്തില് പ്രതിബിംബരുപേണ പ്രകാശിക്കുന്ന 
തുപോലെയും എന്െറ പരമസത്ത ജഗദാകാരേണ വിളങ്ങുന്നു. അതുകൊണ്ടു അവ്ൃക്തമ 
ഹദാടികളായ സകല ഭൂതങ്ങളും എന്നില്ഇരിക്കുന്നുവെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. ഞാന് ആ ഭൂത 

ങ്ങളില് ഇരിക്കുന്നില്ല. എനിക്കു ഒന്നിനോടും ചേച്ചുയും വിടച്ചുയുമില്പ. എന്നെ കൂടാതെ 
സത്യമായ വസ്യ്ന്തരം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടുചേച്ചക്കും വിടച്ചക്കം അവകാശമില്ലെന്നു സാരം. 

5, നചമല്സ്ഥാനിഭതാനി പശ്യമേ യോഗമൈശ്വരം 

ഭൂതഭൂന്നചഭതസ്ഥോ മമാത്മാ ഭതഭാവനഃ. 

ഭൂതാനി ഭതങ്ങഠം, നചമല്സ്ഥാനിടഎന്നില് ഇരിക്കുന്നില്ല, മമ ആത്മാ-എന്െറ ആത്മാ 
വു, ഭതഭാവനഃ ഭൂതങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതും, ഭൂതഭൂത് ചടഭൂതങ്ങളെ ഭരിക്കുന്നതുമാകുന്നു 
ഭൂതസ്ഥഃ നചംഭതങ്ങളില് ഇരിക്കുന്നവനല്പ, ഐശ്വരം മേ യോഗംടഇരശ്വരസംബന്ധി 

യായ എന്െറ യോഗത്തെ, പശ്യടകണ്ടുകൊംക. 

പരിപൂണ്ണനി്പികാരബ്രഷ്മസ്വരൂപനായ നിന്തിരുവടി ഭൂതങ്ങളില് ഇരിക്കുന്നില്ല 
ന്നുവന്നാലും ഭൂതങ്ങഠം അങ്ങയില് തഇരിക്കുന്നുവെന്നു വന്നുകൂടെയോ എന്ന ശമ്ചക്കു സമാധാ 
ന൦:-_ഭതങ്ങഠം എന്നില് ഇരിക്കുന്നില്ല. ഞാന് ഭൂതങ്ങളില് ഇരിക്കാത്തതുപോലെ ഭൂതങ്ങാം 
എന്നിലും ഇരിക്കുന്നില്ല. നിഷലപരിപുൂള്്റബ്ദഹ്മമായ എന്നില് ഭൂതങ്ങം ഇരിക്കേണമെ 
ളില് എന്നെകൂടാതെ ഭൂതങ്ങം വേണമെല്ലൊ. അതൊട്ടില്പതാനും. എന്നാല് ആകാശാദി 
ഭൂതങ്ങളും ഭൌതികങ്ങളും കാണപ്പെടുന്നുണ്ടെല്ലൊ. അതിനെന്തു കാരണം എന്നറിയേണ 
മെങ്കില് സവ്വദൃശ്യങ്ങളുടെ നിഷേധാവധിയായും അവയുടെ അഭാവത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു 
തുമായ എന്െറ യോഗപ്രഭാവത്തെ സാക്ഷാത്തായറിഞ്ഞകൊഠംക. അതാണ്” വിജ്ഞാനം. 

ഇരശ്വരനായ എന്െറ ആത്മാവു __യഥാത്ഥസ്വരൂപമായ ബ്രഹ്മം--പൃധിവ്യാടികളായ 
സകലഭൂതങ്ങളെ സ്വസത്തകൊണ്ടും പ്രകാശംകൊണ്ടും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ടു ഭൂതള 
ത്താണെന്നു മാത്രമല്ലാതെ ഭൂതങ്ങളില് ഞാന് ഇരിക്കുന്നില്ല. ഭൂതങ്ങളെ അഭിമാനിക്കുന്ന ആ 
ത്മാവായിട്ടും ഞാനിരിക്കുന്നില്പ. എന്നെകൂടാതെ പൃഥക്സത്തയില്ലാത്ത ഭൂതങ്ങഠം എന്നി 
ലോ ഞാന് ഭൂതങ്ങളിലൊ ഇരിക്കുന്നുവെന്നു വിചാരിക്കുന്നുവെങ്കില് മരുഭൂമിയില് കാണുന്ന 
ജലംപോലെയും ആകാശത്തില് കാണുന്ന സീലനിറംപോലെയും ഭതങ്ങഠം എന്നിലിരിക്കു 
ന്നുവെന്നും ഞാന് ഭൂതങ്ങളില് ഇരിക്കുന്നില്ലെന്നും കണ്ടുകൊംക. ആകാശത്തില് നീലനി൨ 
വും മരുഭൂമിയില് ജലവും സത്യമല്പാത്തതുപോലെ ഭൂതങ്ങളും പൃഥക്സത്തയുള്ളവയല്ലെന്നു 
സാരം. അധിഷ്ണാനുജ്ഞാനം ഉണ്ടാകമ്പോഠം ആരോപം മിഥ്യയാണെന്നനുഭവപ്പെടും. ആ 
കയാല് ഭൂതങ്ങഠം എന്നിലോ ഞാന് ഭൂതങ്ങളിലൊ ത്രികാലത്തിലും ഇരിക്കുന്നില്ലെന്നറിഞ്ഞ 

കൊഠാംക. 

0. യഥാകാശസ്ഥിതോനിത്യം വായുഃ സര്വത്രഗോ മഹാന് 

തഥാസര്വാണി ഭൂതാനി മല്സ്ഥാനിത്യൂുപധാരയ. 

സപവ്യതഗഃ-എങ്ങും സഞ്ചരിക്കുന്ന മഹാന്വായുഃ-മഹാനായ വായും, നിത്യം-എപ്പോഴും, 
യഥാ ആകാശസ്ഥിത-എപ്രകാരം ആകാശത്തിലിരിക്കുന്നുവോ, തഥാസപവ്യാണിഭതാനിടഅ 
പ്രകാരം സകല ഭൂതങ്ങളും, മല്സ്ഥാനിടഎന്നില് ഇരിക്കുന്നു. ഇതിതുപധാരയ-എന്നു ധരി 

ച്ചുകൊംക. 
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മഹത്തുക്കളായ ആകാശാടിഭൂതങ്ങളും അവയുടെ കായ്യുങ്ങളായ ലോകങ്ങളും സൂക്ഷ്മത്തി 

തവെച്ചും അതിസ്ൃക്ഷ്മസ്വരൂപനായ അങ്ങയില്. ബ്രഷ്മത്തില്_എങ്ങിനെയിരിക്കും എന്ന 
ശങ്കക്കു സമാധാനും:-_ആകാശത്തെ സ്തൂശിക്കാതെതന്നെ സ്ത നിത്യവും സഞ്ചരിക്കുന്ന 
മഹല്പരിമാണമുള്ള വായു ആകാശത്തില് എങ്ങിനെയിരിക്കുന്നുവോ അപ്രകാരം മഹദാദി 
കജായ സകല ഭൂതങ്ങളും പരിപുണ്ണനും വിരാകാരനും വിരന്തരനുമായ എന്നില്_ബ്ബഹ്മ 

ത്തില് ഇരിക്കുന്നുവെന്നു ധരിച്ചുകൊഠംക. സൃക്ഷ്മത്തില്വെച്ചത്യന്തസ്തക്ഷ്മവും മഹത്തില്വെ 
ച്തിമഹത്തും ഞാന് ഏകന്തന്നെയെന്നു സാരം. 

1. സര്വഭതാനികൌന്തേയ പ്രകൃതിം യാന്തിമാമികാം 

കല്ലക്ഷയേ പുനസ്ല്ാനി കല്ലാദൌ വിസ്തരജാമ്യഹം. 

സവ്യൃളതാനി-സകലഭൂതങ്ങളും, കല്ലക്ഷയേടകല്ലാവസാനത്തില്, മാമികാംപ്രകൃതിം-എനന്െറ 
പ്രമൃതിയെ_മായയെ, യാന്തിടപ്രാപിക്കുന്നു. പുന്മഃകല്ലാദൌം:പിന്നെ കല്ലാരംഭത്തില്, അ 
ഹംവിസ്തജാമിടഞാന് ഉുത്ഭവിപ്പിക്കുന്നു. 

ആകാശത്തില് വായയവെന്നപോലെ സകല ഭൂതങ്ങളും തന്നിലിരിക്കുന്നുവെന്നു കാ 
ണിച്ചശേഷം ഭൂതങ്ങളുടെ ഉല്പത്തിഷ്ും തന്നില്്നിന്നുതന്നെ ലയവും തന്നില്തന്നെ എന്നു 
,കാണിക്കുന്നു;---ഹേ അജജ്കുന! യാതൊരുഭൂതങ്ങഠം എന്നില് ഇരിക്കുന്നുവോ അവ ബ്രഹ്മക 

ല്ലാവസാനത്തില് എന്െറ ത്രിഗുണാത്മികയായ അപരാപ്രകൃതിയില് ലയിക്കുന്നു. പിന്നെ 
ബ്ര്മകല്ലം ആരംഭിക്കുമ്പോഠം ആ ഭൂതങ്ങളെതന്നെ വിണ്ടും ഞാന് ഉത്ഭവിപ്പിക്കുന്നു. 

5. പ്രകൃതിം സ്വാമവഫ്ടൂഭ്) വിസ്ത്രജാമി പുനഃ പുനഃ 

ഭൂതഗ്രാമമിമംകൃല്സ്സു മവശം പ്രകൃതേര്വശാത്'. 

സ്വാം പ്രകൃതിംടസ്വകിയയായ മായയെ; അവഷ്ടഭ്യ-അവലംബിച്ചിട്ട', അഹംടഞാന്; പ്ര 
കൃതേഃ വശാത് ടപ്രകൃതിക്കധീനുമായതുകൊണ്ടുഛ അവശം-അസ്വതന്മായ, കൃല്സ്ററം ഇമം 
ഭൂതഗരാമംടസമസ്തുമായ ഈ, പ്രാണിവശ്ലുത്തെ, പുനഃ പുനഃംവിണ്ടുംവീണ്ടും, വിസ്തജാമിടത്ഭ 
വിപ്പിക്കുന്നു. 

കൂടസ്ഥനും അസംഗനുമായ പരമാത്മാവ് നിഷ്'ക്രിയനായിരിക്കേ സ്വോപാധി 
ധമ്മമായ ഭൂതസ്ൃഷ്ട ച്ചാദിയെ താ൯തന്നെയാണ്' ചെയ്യുന്നതെന്നിവിടെ പറയുന്നു. അതിന്െറ 

ആവശ്യം മന്ദാധികാരികഠം സഗുണോപാസനദ്വാരാ ബ്രഹ്മസാക്ഷാല്കാരം സാധിച്ചു മോ 
ക്ഷം അടയുവാനും നിരീശ്വരവാദികളായ ചിലരുടെ മതത്തെ ഖണ്ഡിപ്പയാനുമായിട്ടാകുന്നു:._ 

ശുദ്ധസത്വപ്രധാനയായ എന്റെ ശക്തിയെ_മായയെ..സ്വികരിച്ചിട്ട'; അവിദ്യാത്മികയാ 
യ എന്െറ ശക്തിനിമിത്തം അസ്വതന്ത്രമായിരിക്കുന്ന ദേവമാനുഷതിയ്യുഗാദിസമസ്തപ്പാണി 
വഗ്ലുത്തെയും ഞാന് സംഹരിക്കയും പിന്നെ സൃഷ്ടിക്കയും ചെയ്യുന്നു. പ്രാണികളുടെ കമ്മാനു 
സരണം നാനാവിധയോനികളില് ജനിപ്പിക്കുകയും സംഹരിക്കയും ചെയ്യുന്ന സവ്വേശ്വരന് 
ഞാനാകുന്നുവെന്നു ബോധിപ്പിച്ചു. പ്രാണികളുടെ കമ്മംനിമിത്തം മാത്രം സ്ൃഷ്ട്്യാദികത്താവു 
സര്വ്വജ്ഞനും സവ്യൃശക്തനും കമ്മഫലദാതാവുമായ ഞാന്തന്നെ എന്നു സ്തൃ്ഠമാക്കി. 

9. നചമം താനികമ്മാണി നിബധ്"നന്തി ധനഞ്ജയ! 

ഉദാസിനവദാസീന മസക്തം തേഷു കമ്മസു. 

താനികമ്മാണിചടആ കമ്മങ്ങളാകട്ടെ, തേഷുകമ്മസ്മ-ആ കമ്മങ്ങളില്, അസക്തംടസംബ 
ന്ധമില്ലാത്തവനും, ഉദാസിനവത് ടുദാസീനനെന്നപോലെ, ആസീനംടവസിക്കുന്നവനുമാ 
യ മാംഎന്നെ, നനദിബധ് നന്തിടബന്ധിക്കുന്നില്ല. 

എന്നാല് സവ്യപ്രാണ്ടിവഗ്ലത്തെ സൃഷ്ടിക്കുക, നാനായോനികളില് പ്രവേശിപ്പിക്കു 
കം, സംഹരിക്കുക, എന്ന കമ്മങ്ങളുടെ ഫലം നിന്തിരുവടിയെ ബാധിക്കയില്ലെയോ എന്ന 
ശങ്കുക്കു സമാധാനം. സ്ൃഷ്ടൂ ച്ലാടിവ്യാപാരങ്ങഠം എന്െറ പ്രകൃതികാഷ്യുങ്ങഠം ആകുന്നു. ആ 

കമ്മങ്ങളില്നിന്നു എത്രയോ ഭൂരെ അകന്നിരിക്കുന്ന എന്നെ ആ കമ്മങ്ങഠം ബന്ധിക്കുന്നില്ല. 
രണ്ടുപേരുടെ പ്രവൃത്തികളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാക്ഷിയെ അവരുടെ കമ്മം ബാ 

ധിക്കാത്തതുപോലെ പ്രകൃതികായ്യു്ങളായ സ്ൃഷ്ട്യാദികമ്മങ്ങളില് സംബന്ധിക്കാതെയിരിക്കു 
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ന്ന ഞാന് മുദാസീനുനായ സാക്ഷി മാത്രമാകുന്നു. സവ്വൂരിലും ആത്മാവായീ വിളങ്ങുന്നതു 
സപവ്വേശ്വര൯തന്നെയെന്നറിയുന്ന ഏതൊരുവനേയും ഒരു കമ്മവും ബന്ധിക്കയില്ലെന്നിവി 
ടെ സൃചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന. എന്റെറ സാന്നിധ്യംന്ദിമിത്തം സൃഷ്ട്്യാടികായ്യം പ്രകൃതി നടത്തു 
ന്൯. ഞാനതില് ഉദാസീനന് എന്നറിഞ്ഞകൊഠംകം, എന്നു സാരം. 

10. മയാധ്യക്ഷേണ പ്രകൃതിഃ സൂയതേ സചരാചരം 

ഹേതുനാനേനകൌന്തേയ ജഗദ്വിപരിവത്തതെ. 

അധ്യക്ഷേണംസാക്ഷിയായ, മയാ-എന്നോടു ചേനിട്ടും പ്രകൃതിഃടമായ, സ ചരാചരംടച 
രവും അചരവുമടങ്ങീട്ടുള്ള ജഗത് സ്മയതേടജഗത്തിനെ ജനിപ്പിക്കുന്നു, അനേ൯ഹേതുനാം- 
ഈ കാരണത്താതി,, ജഗത്"ടലോകം, വിപരിവത്തതെംഎങ്ങും വ്യാപരിക്കുന്നു. 

പ്രകൃതികായ്യുങ്ങളില് ഈശ്വരന്നു കര്ആത്വാദികളൊന്നുമില്ലെന്നും ഉദാസീനനാണെ 
ന്നും മുമ്പേ പറഞ്ഞതിനെ സ്ത്രഷ്ഠുമാക്കുന്നു:-_ അല്ലെയോ അജജ്ുന! രാജസാന്നിദ്ധ്യംനിമി 
ത്തം ഭൃത്യന്മാര് വേലചെയ്യുന്നതുപോലെ സവ്വേശ്വരനും സവ്വസാക്ഷിയും നിപ്വികാരനും 

നിസ്സംഗനുമായ എന്നോടുകൂടെ ചേനിിട്ടു_പ്രകൃതി ചരാചരാത്മകമായ ലോകത്തെ ഉത 

വിപ്പിക്കുന്നു. എന്െറ സാന്നിദ്ധ്യമാകുന്ന ഈ കാരണത്താല് സകല ലോകവും ഏങ്ങും സ്വ 
വ്യാപാരങ്ങളെ നടത്തുന്നു. സവ്വസാക്ഷീയായ സൃദ്യുന്െറ പ്രകാശബലത്താതല് പ്രാണി: 
കഠം അവരവരുടെ പ്രവൃത്തികളില് ഏപ്പെടുന്നതുപോലെ സവ്വസാക്ഷിയായ എന്െറ സ 
ന്നിധാനബലത്താല് ദേഹം. ഇന്രിയങ്ങഠം, പ്രാണന്, മനസ്സ്, ബുദ്ധിയെന്നിവ അവയുടെ 
വ്യാപാരങ്ങളെ നിവ്വഹിക്കുന്നു. ഇഷ്ലാനിഷ്ടങ്ങളെ അറിയയന്നു. ഇത്രമാതൂരമാണ്' എന്െറ കാ 
യയം. കത്തൃത്വമോ ഭോകതുത്വമോ കൊടുക്കലോ കൊടുപ്പിക്കലോ ഉൂജിക്കലോ ഉജിപ്പിക്ക 
ലോ ഒന്നുമില്ല. ഞാന് വികാരമോ സംഗമോ ഒന്നുമില്ലാത്ത ജഞാനസ്വരൂപനാകുന്നു. സാ 
ന്നിദ്ധ്യംനിമിത്തം സൃഷ്ട ച്ലാടികമ്മങ്ങളെ ഞാന് നടത്തുന്നുവെന്നു വ്യവഹരിക്കുന്നു. സത്യാവ 

സ്ഥയില് ഞാനൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. 

11. അപജാനന്തിമാം മൂഡ്ധാ മാനുഷീം തനുമാശ്രിതം 

പരം ഭാവമജാനന്തോ മമഭതമഹേശ്വരം. 

ഭൂതമഹേശ്വരം-സകല ഭൂതങ്ങളുടെ ചേഷ്ടക്കു കാരണമായും. പരംടസകലത്തില്നിന്നും വേ 
റിട്ടിരിക്കുന്നതുമായ, മമഭാവം-എെറ സ്വരൂപത്തെ, അജാനന്തമ-- അറിയാത്ത, മൂഡാടട 
മൂഡന്മാ൪, മാനുഷീം തനുംടമനുഷ്യശരീരത്തെ, ആശ്രിതം-ആശ്രയിച്ചവനെന്ന വിചാര 
ത്താല് എന്നെ, അവജാനന്തിടതിരസ്തുരിക്കുന്നു. 

മുകളില് കാണിച്ചവിധത്തില് എല്ലാം പ്രകാശിപ്പിച്ചും എല്ലാം കണ്ടുംകൊണ്ടിരി 
കടുന്ന എന്നെ പശുപ്രായന്മാരായ മഹാപാപികാഠം തിരസ്തരരിക്കുന്നു: എങ്ങിനെയെന്നാല്:-_ 
പ്രകൃതിയേയും പ്രകൃതികാഷ്യുങ്ങളെയും എന്നുവേണ്ട സകല ഭൂതങ്ങളേയും ഷേഷ്യിപ്പിക്കുന്ന എ 
ന്െറ സ്വ്യാതീതമായ അഖബണ്ഡസച്ചിദാനന്ദാത്മകഭാവത്തെ അറിയാത്ത അവിവേകികഠം 

മനുഷ്യശരീരത്തില് ഹൃദയഗുഹയിതല് സകല ഭാവാഭാവങ്ങളെയും പ്രകാശിപ്പിച്ചും കണ്ടും 
കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്നെ_പ്രത്യാഗാത്മാവിനെ_തിരസ്തരിക്കുന്നു. എങ്ങിനെയെന്നാല്:-_ 
ശുദ്ധ സപ്പിദാനന്ദസ്വരൂപമായ ആത്മാവില് അശുദ്ധമാംസാസ്ഥിപിണ്ഡമായ ദേഹത്തെ 
ആരോപിക്കുന്നു. ഞാന് എന്നാല് ദേഹമാണെന്നു വിചാരിക്കുന്നു. ദേഹേവ്രിയാടി ധമ്മങ്ങ 
ളായ കത്തു ൃത്വാടികഠം ഉള്ളവന് ഞാന് എന്നു സകലരും വിചാരിക്കുന്നു. കണ്ണില്ലാത്തവന് 

കാലില്ലാത്തവന് ജനിച്ചവന് മരിക്കുന്നവന് എന്നിപ്രകാരം എല്ലാവരും വീചാരിക്കുന്നു. 
നിത്ൃശ്ുദ്ധബുഭ്ധമുക്താത്മാവായ എന്നെ അനിത്യജഡ.മലീമസദേഹവാനെന്നു കരുതുന്നതു 

തന്നെ തിരസ്കാരം. 

19 മോഘാശാ മോഘകമ്മാണാ മോഘജ്ഞാനാ വിചേതസഃ 

രാക്ഷസി മാസുരീം ചൈവ പ്രകൃതിം മോഹിനീംശ്രിതാഃ 

മോഘാശാഭേനിച്ചുലമായ ആശയോടുകൂട!യവരും, മോഘകമ്മാണടനിച്തുലങ്ങളായ കമ്മ 
ങ്ങളോടുകൂടിയവരും, മോഘജ്ഞാനാടന് ഷ് പ്രയോജനമായ ജ്ഞാവത്തോടുകൂടിയവരും, 
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വിചേതസഃടവിപരീതവിചാരമുള്ളവരും ആയിട്ടു, രാക്ഷസീംടരാക്ഷസന്മാരെ സംബന്ധി 
ച്ചിരിക്കുന്നതും, ആസരീംടഅസുരന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നതും, മോഹിനീം-മോഹത്തെ 
വഭ്ധിപ്പിക്കുന്നതുമായ, പ്രകൃതിംടയോനിയെ, ശ്രിതാഃ ടആശ്രയിച്ചവരായി (ഭവന്തിട 
ഭവിക്കുന്നു.) 

ആത്മജ്ഞാനമില്ലാത്തവക്കു ശാസ്ത്രപ്രകാരം സിദ്ധിക്കുന്ന ഫലത്തെ കാണിക്കുന്നു:-- 
ആത്മാവായി സപ്ത വിളങ്ങുന്ന എന്െറ തത്വത്തെ ആര് അറിയുന്നില്ലെയോ അവരുടെ 
ആശകാം എല്ലാം നി്്ുലമാകുന്നു. എങ്ങിനെയെന്നാല് യാഗാടികമ്മങ്ങഠംകൊണ്ടു ഇന്ദ്രാദി 
ഭേവന്മാരെ യജിക്കുന്നവക്കു അക്ഷയഫലം സിദ്ധിക്കും എന്ന പ്രരോചനാത്ഥത്തെ പ്രകാശി 
പ്പിക്കുന്ന ശ്രുതിവാക്കില് അവരുടെ ആഗ്രഹം ഇരിക്കുന്നു. അക്ഷയം എന്നതിന്നു മനുഷ്യ 
ലോകത്തെക്കാഠം കുറെ അധികകാലം നിലനില്ല്യം ആ ലോകങ്ങഠം എന്നല്ലാതെ നശിക്കാ 
ത്തവയെന്നത്ഥമില്ല. നാശമില്ലാത്ത സ്ഥാനും ലഭിക്കുമെന്നുണ്ടായിരുന്ന ആശ നിഷ്ണുലം. എ 
ന്നത്ഥം. അതുപോഴലത്തന്നെ ശ്രൌതം സ്കരത്തം എന്ന പുണ്യകമ്മങ്ങളുടെ ഫലവും തുച്ഛുവും 
നശ്വരവുമാകയാല് കമ്മങ്ങളും വ്ൃൃത്ഥത്ങഠം, വേദശാസ്ത്രാധ്യയനാദിജസ്യമായ ജ്ഞാനവും മു 
ക്തിസാധകമല്ലാത്തതിനാത് വ്ൃത്ഥം. ദേഹേസന്രിയാദികളില് ആത്മഭാവനയുള്ളതുകൊണ്ടു അ 
വരുടെ വിചാരങ്ങക്കും ഫലമില്ല. ഈവിധക്കാര് മേല്ക്കുമേല് മോഹത്തെ_തെററായ ഭാ 
വത്തെ_വദ്ധിപ്പിക്കുന്ന രാക്ഷസി ആസുരിയെന്ന ത്രരയോനികളില് ജനിക്കയും മരിക്കയും 
ചെയ്യുക എന്നതുതന്നെ അവക്കുള്ള ഫലം, ദയാ, സത്യം, ശൌചം എസ്സിവയില്ലാത്തവര് 
രാക്ഷസന്മാര്. “:“ഇത്രത്തോജം ഇപ്പ്യോഠം കിട്ടി. ഇനിയും ചിലവിചാരങ്ങളുണ്ടു്'. അതും സാ 
ധിക്കും. ഈ ശത്രുവിനെ ജയിച്ചു. ഇനിയും ചിലരുണ്ട്” അവരെയും ഞാന് സംഹരിക്കുഴ്? ഇ 
തൊക്കെയാണ്” അസുരാംശഗുണം. ഇരമാതിരി യോനികജില് ജനിക്കുന്നവക്കു ൭8ഖസമുദ 
ത്തില്നിന്നു കരയണയുവാന് സാധിക്കയില്ലെന്നു സൂചിപ്പില്ച. 

19. മഹാത്മാനസ്ത് മാം പാത്ഥ ദൈവീംപ്രകൃതി മാശ്രിതാഃ 

ഭജന്ത്യനന്യയമനസോ ജഞ്ഞാത്വാ ഭൂതാദിമവ്യയം. 

മഹാത്മാനഃ തുടമഹത്തായ ചിത്തത്തോടുകൂടിയവരാകട്ടെ, ടൈവീം പ്രകൃതിംടടേവപ്പാഫ്പി 
ക്ഷചിതയായ സമ്പത്തിനെ. ആശ്രിതാഃ-ആശ്രയിച്ചവരായിട്ടു, ഭതാദിംടഭതങ്ങളുടെ കാരണ 
ഭരതനും, അവ്യയംടനാശരഹിതനുമായം മാം-എന്നെ, ജ്ഞാത്വാ അറിഞ്ഞിട്ടു, അനുന്യമന൯ 
സഃഅന്യവസ്തരുവില് മന്ഃപ്രവേശമില്ലാത്തവരായിട്ടു, ഭജന്തിടഭജിക്കുന്നു. 

ആസുരസ്വഭാവമുള്ളവരുടെ ദുഗ്ലൂതിയെ പ്രതിപാടിച്ചശേഷം ദൈവീസമ്പത്തുള്ളവ 
രുടെ സല്ഗതിയെ കാണിക്കുന്നു: ദൈവീസമ്പത്തുള്മൂവരിത്തന്നെ ഉത്തമന്, മധ്യമന്, 
മന്ദന് എന്ന മൂന്നുതരക്കാര് ഉള്ളതുകൊണ്ടു അവര്ചെയ്യുന്ന ഉപാസനത്തിലും ആ ഭേദം കാ 

ണും എന്നു ഇതുമുതല് മൂന്നു മന്രംകൊണ്ടു കാണിക്കുന്നു:-_അനേകജന്മങ്ങളില് ആരാധിച്ചതു 
കൊണ്ടു സിദ്ധിച്ച പരമേശ്വരപ്രസാടത്താതല് ആത്മോന്മുഖബുദ്ധിവൃത്തികളോടുകൂടിയ 

ചില യതികഠം പ്രസന്നാന്തഃകരണന്മാരായിരിക്കും. വിഷയങ്ങളില്. അവരുടെ മനസ്സ് പ്ര 
വേശിക്കയില്ല. പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിപ്പിക്കുന്ന അന്തരംഗസാധനമായ സ്വഭാവശുദ്ധി 
അവക്കുണ്ടായിരിക്കും. ഭയമില്ലായ്യ, രാഗാടിദോഷങ്ങളില്പായ്യു, ഭൂതദയ, ആത്മാന്വേഷണം 

എന്നിവ സ്വതേയുണ്ടാകുന്നതിനെയാണ് ദൈവീപ്രകൃതിയെന്നു പറയുന്നത്. ആ പ്രകൃതി 

യെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ്' മഹാത്മാക്കഠം എന്നു കണ്ടുകൊഠാംക. അവര് എന്നെ സ 
വ്യലോകത്തിനെറ കാരണമായിട്ടും ലോകനാശത്തില് നുശിക്കാത്തവനായിട്ടും അറിയും. കാ 
യ്യും കാരണത്തില്നിന്നു ഭിന്നമല്ല എന്ന സ്യായാനുസരണം. ലോകമായി പ്രകാശിക്കുന്നവൻ 
ഞാന്തന്നെ എന്ന ദൂഡധനിശ്ചയംനിമിത്തം അവരുടെ മനസ്സിന്നു വിഷയമായിട്ടു അന്യവ 
സ്തൃവില്ലാത്തതിനാല് അഭേടഭാവനയോടുകൂടെ എന്നെത്തന്നെ സവ്വദാ ഭജിക്കുന്നു. കാണുപ്പെ 
ടുന്ന ലോകവും കാണുന്ന ഞാനും പരമാത്മാവേകന്തന്നെ എന്ന നിശ്ചയം ആക്കുണ്ടാകു 
നനുവോ അവരാണ്” മഹാത്മാക്കഠം എന്നു വിശദമാക്കി. ഇവര് ഉത്തമന്മാരാണ്' പരമാത്മാ 
വേകനല്ലാതെ അമ്യ്യമായിട്ടു മറെറാന്നുമില്പ എന്ന ബോധത്താല് നിരന്തരം ആത്മാവായി 

ത്തന്നെയിരിക്കുന്ന ഈ മഹാത്മാക്കഠം അട്വിതിയാത്മാനുന്ദത്തില് സ്ഥിരനിഷ്ണയുള്ളവരാ 
ണെന്നു സ്ത്റഷ്ടൂമാക്കിയിരിക്കുന്നു. 



186 ഒമ്പതാം അദ്ധ്യര്യം 

14. സതതം കിത്തയന്തോമാം യതന്തശ്ച ദൂ്ധവ്ൃതാട 

നമസ്യന്തശ്ചമാം ഭക്ത്യാ നിത്യയുക്താ ഉപാസതേ. 

ദൃഡവൃതാഃടളറച്ച വ്തത്തോടുകൂടിയ മററ ചിലര്, സതതം-എപ്പോഴുചം, മാം-എന്നെം കീ 
ത്തയന്തഃടകീത്തിക്കുന്നവരും, യതന്തഃടപ്രയത്തിക്കുന്നവരും, ഭകത്യാ-ഭകതിയോടുകൂടെ, മാം: 
എന്നെ, നമസ്യന്തഃടനമസ്തുരിക്കുന്നവരുംയ നിത്യയുക്താഃ-എടവിടാതെ എന്നോ; ചേന 
വരുമായിട്ടു, ഉപാസതേടതപാസിക്കുന്നു. 

ഉത്തമോപാസനുയെ പറഞ്ഞശേഷം മധ്യമന്മാരുടെ ഉപാസനാക്രമത്തെ കാണി 
ക്ടുന്നു:-_-മോക്ഷേച്ഛുയുള്ള മറ൨ ചിലര് ആത്മസ്വരുപത്തെ അറിവാന്വേണ്ടി വിഷയവിര 
കതരന്മാരായിട്ടു സവ്വകമ്മങ്ങളെയും വെടിഞ്ഞ്” ശരീരരക്ഷാകായ്യുങ്ങളില്കുടെ മനസ്സിരുത്താ 
തെ ബ്രഹ്മചയ്യം അഹിംസാ എന്നിങ്ങിനെയുള്ള ഉത്തമവ്ൃതത്താലും ഇഡ്ഡിയനിഗ്രഹത്താലും 
ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കേണമെന്നുള്ള ദൂഡവ്വതത്തെ മുവമെപ്പിടിച്ചിട്ട ഉറക്കം വരുന്നതുവരെ 
യും മരിക്കുന്നതുവരെയും എന്ന നിശ്ചയത്തോടകൂടെ പ്രതൃഗാത്മാവായി വിളങ്ങുന്ന എന്നെ 
സാക്ഷാത്തായറിവാന് സല്ഗുരുവിനെ ആശ്രയിക്കുന്നു. തല്സന്നിധിയില് വേദാന്തവാക്യ 
ങ്ങളെ കീത്തിക്കുന്നു:-- പഠിക്കുന്നു. പൂവ്യാപരവാക്യാത്ഥങ്ങളെ സമന്വയില്ചുംകൊണ്ടു യു 
ക്തിപൂര്വ്വം അത്ഥം ഗ്രഹിക്കുന്നു. സാക്ഷാല്കാരസിദ്ധിക്കായ്കകൊണ്ടു സവ്വദാ പരിശ്രമിക്കു 
ന്൯ “ഹേ പരമാത്മന്! മോക്ഷേച് വായ എന്െറ ബുദ്ധിയില് നിന്തിരുവടിയുടെ സാ 
ക്രാതകാരമുണ്ടാവാന് അനുഗ്രഹിക്കേണമേ” എന്നിങ്ങിനെ ഭക്തിപൂവ്വം പ്രാത്ഥിച്ചു നമ 
സ്തൂരിക്കുന്നു. ഇങ്ങിനെ നിരന്തരനിയമത്തോടുകൂടെ എന്നെ ഉപാസിക്കുന്നു. ഇവര് ജീവ 
൯ ഇശ്വരന് എന്ന ഭേദത്തെ കാണുന്നതുകൊണ്ടു” മധ്യമന്മാരാകുന്നു. “സതതം കിത്ത 
യന്തഭ എന്നതിന്നു നിത്യവുംനാമകീത്തനംചെയ്യുന്നവരായിട്ട് എന്ന അത്ഥം ധരിച്ചുകൂടെ 
യൊ എന്നു ശങ്കിക്കരുതുള് . എന്തുകൊണ്ടെന്നാല് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം വേദാന്തവാകു പ്യാത്ഥ 

വിചാരംകൊണ്ടല്ലാതെ നാമസമ്മിത്തനാദികഠംകോണ്ടുണ്ടാകയില്ല. നാമസത്ധീത്തനം നമസ്ലാ 
രം എന്നിവ ഭക്തിയുടെ അംഗങ്ങഠംതന്നെ. ആത്മസാക്ഷാതകാരവും തന്നിമിത്തമുണ്ടാകുന്ന 

ജീവനുക്തിസുഖവും ആഗഹിക്കുന്നമുമുക്ഷുക്കഠം സല്ഗുരുസന്നിധിയില് ഇരുന്നു മഹാവാഷ്യാ 
ത്ഥശ്രവണമനനാടികഠംനടത്തേണം എന്നാണ്” ഇവിടെപറയുന്നത്. ““പ്രത്ൃക്ഷാവഗമം്? 

സാക്ഷാല്കാരംസിദ്ധിപ്പാനുള്ള ാഞാനവിജ്ഞാനസ്വരുപത്തെ പറയാമെന്നാണ്' അധ്യാ 

യാരംഭത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതര്. അതിന്നും പ്രകരണത്തിന്നും വിരോധംനേരിട്ടുകൂടാ. അതു 
കൊണ്ടു ““സതതംകീത്തയന്തഃഎന്നതിന്നു ഗുരുസന്നിധിയില് വേടാന്തപഠനും വാഷ്യാത്ഥ 
ശ്രവണം എന്നും "“യതന്ത എന്നതിന്നു മനനം എന്നുതന്നെ അത്ഥം എന്നു സിദ്ധാന്തം. 

16. ഇഞാനയജേഞനചാപ്യയന്റേ യജന്തോ മാമുപാസതേ 

ഏകത്വേന പൃഥക്ത്വേന ബഹുധാ വിശ്വതോമുഖം. 

ഇഞാനയജേഞനടജ്ഞാനമാകുന്ന യജ്ഞംകൊണ്ടും, അന്വേടമറവചിലര്, യജന്ത്ധടഭാവിക്കു 
ന്നവരായിട്ടു, മാംഉപാസതേ-എന്നെ ഉപാസിക്കുന്നു, ഏകത്വേന-ഏകഭാവത്തോടുകുടെ 

യും പൃഥക്ത്വേനംഭിന്നഭാവത്തോടുകൂടെയും, ബഹുധാടബഹുപ്രകാരത്തില്, വിശ്വതോ 
മുഖംഎങ്ങും മുഖത്തോടുകൂടിയഎന്നെ, ഉപാസതേടമുപാസിക്കുന്നു. 

മുന്പറഞ്ഞരീതിയില്് ശ്രവണം മനനം എന്നിവയാല് തത്വംഅറിഞ്ഞയതികഠം 
നിടിധ്യാസനാദികളോടുകൂടെചെയ്യുന്ന ഉപാസനത്തെ പറയുന്നു; ബൃഷ്മവും ആത്മാവും 
ഒന്നുതന്നെ എന്നുള്ളബോധമാണ്' ബ്രഹ്മോപാസ്തിസാധനം. ആ അറിവുതന്നെ യജ്ഞം. ആ 
അറിവിനെ അവലംബിച്ചിട്ടു ബുഹ്മംതന്നെഞാ൯: ഞാന്തന്നെ ബ്രഹ്മം: എന്നിങ്ങിനെ ഭേ 
ദഭാവമില്ലാതെ എന്നെ തുപാസിക്കുന്നു. *“അപിച്"എന്നതിനാല് കമ്മികളായ ചിലര് കു 
മ്മയജ്ഞംകൊണ്ടെം ഉപാസിക്കുന്നു. ജ്ഞാനംകൊണ്ടുള്ളളപാസനഭേടത്തോടുകൂടെയോ അ 
ഭേദത്തോടകൂടെയോ വേണ്ടത്” എന്ന സംശയത്തിന്നു സമാധാനം: മഹാവാക്യാത്ഥശ്രവ 
ണമനനാടികാംകൊണ്ടു ഏകമായ ലക്ഷ്യാത്ഥം ധരിപ്പാ൯സാധിച്ചവര ഏകഭാവത്തോട 
കൂടെ ഉപാസിക്കുന്നു. അത്രക്കു സൂക്ഷ്മൂബുദ്ധിയില്ലാത്തവര് ഉപാസകന് മപാസ്യന് എന്ന 
ഭേദത്തോടുകൂടെയും ഉപാസിക്കുന്ന “4ആഭിത്യന് ബ്രഹ്മം. േനസ്സ് ബ്രഹ്മം"? 4ശിവന്ബ്ബ 

ഹ്മം? വിഷ്ണുബ്ബഹ്മം? എസ്സിങ്ങിനെ എല്ലാമായി വിളങ്ങുന്ന എന്നെ അവരവരുടെനിലശമ 
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സ്ധാധിക്കുന്ന വിധത്തില് മുമുക്ഷ്യക്കഠം ഉപാസിക്കുന്നു. അതാതുപാസനാനുസരണം ഫലവും 
താരതമ്യേന ഈ ജന്മത്തിലോ ജന്മാന്തരത്തിലോ സിദ്ധിക്കയുംചെയ്യും എന്നഭിപ്രായം. 

16. അഹംക്രതുരഹം യജ്ഞഃ സ്വധാഹ മഹമെഷധം 

മന്ത്രോഹമഹമേവാജയ മഹമഗ്നിരഹം ഹുതം. 
ക്രതുഭടയാഗം, യജ്ഞഃ--ഓപാസനം, സ്വധാടശ്രാദ്ധാദി, ഓഷധംടസാധാരണമായഅന്നം, 

ആജ്യംടചരുപുരോഡാശാഭിം ഹുതംടഹവനം, അഹംടഞാനാകുന്നു. 

വാക്കിന്നും മനസ്സിന്നും വിഷയമാകാതെയിരിക്കുന്ന പരബ്ബഹ്മമായ ന്ദിന്തിരുവടി ഇ 
നരാദിദേവന്മാരായ്ക്കരുന്നതെങ്ങിനെ എന്ന ശങ്ക തീക്കുവാന് *“*വിശ്വതോമുഖം എന്ന് മുന്പേ 
പറഞ്ഞതിനെ സ്ത്റഷ്യമാക്കുന്നു:__ഏകനായ ഞാന് എന്െറ ശക്തിയായ മായ ന്ദിമിത്തം 
എല്ലാമായി വിളങ്ങുന്നതിനാല് എന്നെ കൂടാതെ ഒന്നുമില്ലെന്നുപദേശിക്കുന്നു:-_ശ്രതിപ്രകാ 
രമുള്ള എല്പാ യാഗങ്ങളും ഓപാസനും മുതല് ഇശാനുബലിപട്ടുന്തം സ്ത്തിപ്രകാരമുള്ള യ 

യ്ഞങ്ങളും അതിന്െറ അംഗങ്ങളായ ദേവതകളും യജമാനനും പിത്ൃക്കഠംക്കു ചെയ്യുന്ന ശ്രാ 
ദ്ധവും മനുഷ്യക്കള്ള അന്നവും ഹോമാദികഠാക്കുള്ള മന്ദ്രവും ചരുപുരോഡാശങ്ങളും അഗ്നി 

യും അഗ്നിയില് ചെയ്യുന്ന ഹവനുവും ഞാന് തന്നെയാകുന്നു. 

വം പിതാഹമസ്ൃയജഗതോ മാതാ ധാതാ പിതാമഹഃ 

വേദ്യം പവിത്ര മോംകാര ജൂ്ലാമയജുരേവച 

അസ്യജഗതഃ-ഈ ലോകത്തിന്െറ, പിതാടജനകന്, മാതാടഅമ്മം ധാതാടപോഷിപ്പിക്കുന്നു 
വന്, വേദ്യംടഅറിയപ്പെടുവാനുള്ള വിഷയം, പിതാമഹഃ ഇരശ്വരന്, പവിതരംടശുദ്ധി വ 
രുത്തുന്നത് , ഓങ്കാരഃംപ്രണവം, അഹം--ഞാനാകുന്നു, 

മായയെ സ്വീകരിച്ച ബ്രഹ്മസ്വരുപനായ എന്നില്നിന്നു മഹദാദിതത്വങ്ങളും അ 
വയുടെ സമ്മേളനത്താല് ലോകവും ഉുണ്ടായിരിക്കയാതല് ഈ ലോകത്തിന്െറ പിതാവു ഞാ 
നാകുന്നു. അവ്യക്തമെന്നു പേരായ അപരാപ്രകൃതിയാകുന്ന ലോകജനനിഷും ഞാന്തന്നെ. 
മായോപാധികനും അക്ഷരം എന്നു പേരുള്ളവനുമായ പിതാമഹന് ഇരശ്വരനും ഞാ൯ത 

ന്നെ, വൃഷ്ടപ്യാദിരൂുപേണ സസ്യാടികളെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തി ലോകത്തെ വഭത്തുന്നവനും 
ഞാന്തന്നെ. അറിവിന്നു വിഷയമായിരിക്കുന്ന ശബ്ദുസ്സശ്ാദികളും ഞാന്തന്നെ. ലോക 
ത്തെ ശുദ്ധമാക്കുന്ന സൂയ്യന്, അഗ്നി, വായു, ജലം മുതലായ വസ്ത്ക്കമൂം ഞാന്തന്നെ, പരമാ 
യും അവരമായും ഇരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മത്തിന്െറ വാചകമായ ഓംകാരവും ഞാന്തന്നെ, ക്, 
യമുസ്സ്ം സാമം, അഥര്വം എന്ന നാലു വേദങ്ങളും ഇതിഹാസപൃരാണാടികളും ഞാന്ത 

ന്നെയാകുന്നുവെന്നു ““ച? കാരംകൊണ്ടും വ്ൃക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ലു 

18. ഗതിഭത്താപ്രഭഃ സാകഷി നിവാസഃ ശരണം സുഹൃത് 

പ്രഭവഃ പ്രലയഃ സ്ഥാനം നിധാനം ബിജുമവ്യയം. 

ഗതിടേപ്രാപ്യസ്ഥാനം, ഭത്താടധരിക്കുന്നവന്, പ്രഭ നിയന്താവ് സാക്ഷിടകാണുന്നവന്ം, 
നിവാസഃടവാസസ്ഥാനം, ശരണം--൭ഖം തീക്കന്നവന്, സുഹൃത് ടപ്രത്യപകാരം ആഗ്രഹി 
ക്കാതെ ഉപകാരം ചെയ്യുന്നവന്, ,പ്രഭവഃടല്പത്തിസ്ഥാനം, പ്രലയഃടലയസ്ഥാനം. 
സ്ഥാനംടനിലന്ദില്ലാന് ആസ്സുദം, നിധാനംടഅധിഷ്ണാനം അവ്യയംബിജംനാശമില്ലാത്തേ 

വിത്ത് അഹം-ഞാനാകുന്നു. 

ഇവ ലോകത്തിലുള്ള ഓരോ വ്യക്തികളും ചെയ്യുന്ന കമ്മത്തിനന്െറ ഫലമായ സ്വര് 

ഗാടിലോകം ഞാനാകുന്നു. ഈ ലോകത്തെ ധരിച്ചകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഞാനാകുന്നു. ഓരോ 
ന്നിനേയും അതാതിന്െറ സ്ഥാനത്തില് നിയമിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രഭ ഞാനാകുന്നു. ഓരോ വ്യ 
ക്തിയും ചെയ്യുന്ന സകല കമ്മങ്ങളെയും കാണുന്ന സാക്ഷികളെന്നു പറയപ്പെടുന്ന ആടി 

ത്യ൯ ചന്ദ്രന് അശഗ്നിയെന്നവരെല്പാം ഞാനാകുന്നു. സകല ഭൂതങ്ങാംക്കും വാസസ്ഥാനമായ 

ഭൂതധാതീഭരമി_ ഞാനാകുന്നു. ടു8ഖിതന്മാരുടെ ടുഃഖം തീക്കന രക്ഷാസ്ഥാനം_ശരണം_ഞാ 
നാകുന്നു, ദയയോടുകൂടെ പ്രാണികഠംക്കുപകാരം ചെയ്യുന്ന ചന്ദ്രനൊ ഇന്ദ്രനോ വായുവോ 
ആരായിരുന്നാലും അതു ഞാനാകുന്നു. സര്വ ജഗത്തും ആരില്നിന്നുണ്ടാകുന്നുവോ ആസ്ധത 
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ഡ്യ്രികാരണം ഞാനാകുന്നു. സര്വ ജഗത്തിനെറ നാശത്തിന്നു കാരണവും ഞാനാകുന്നു. നശി 
കടന്ന വസ്ത്ക്കഠാക്ക സ്ഥിതിക്കു കാരണമായ സ്ഥാനവും ഞാനാകുന്നു. കാഷ്യ്രാരണാത്മകമാ 
യ പ്രപഞ്ചത്തിന്െറ നിധാനം..അധിഷ്ണാ൯ം_ഞാനാകുന്നു. ജ്ഞാനംകൊണ്ടു മാത്രമല്ലാതെ 
മറെറാന്നു കൊണ്ടും നശിക്കാത്തതായ ജഗത്ബിജം_ ലോകത്തിന്െറ ഉത്പത്തിക്കു കാരണ 

മായ അവ്യ്യാകൃതം ഫ്എന്നു പറയപ്പെടുന്ന മൂലപ്രതൃതി ഞാനാകുന്നു. 

19. തപാമൃഹമഹം വഷം നിഥൃഹ ണാമ്യൂല്സ്തറജാമിച 

അമൂതം ചൈവമൃതയശ്ച സഭസച്ചാഹമജ്ജുന! 

അഹം തപാമിട-ഞാന് തപിപ്പിക്കുന്നു, വഷംടവൃഷ്ഠിയെ, നിഗൃഹ് ണാമിടനിഗഹിക്കുന്നു, 
ഉൂത്സ്ൃജാമിടുത്സര്ജിക്കുന്നു, അമൃതംടമരണമില്ലാതാക്കുന്ന സാധനവും; മുര്യടമരണമുണ്ടാക്കു 

ന്നതും. സത് ടമുണ്ടെന്നു പറയത്തക്കതും, അസത് ടഅതിന്നു വിപരീതമായതും, അഹം ഏ 
വടഞാന്൯ന്തന്നെ. 

ആഴിത്യരൂപേണ ലോകത്തെ വസന്തഗിഷ്ഠുതുക്കജില് തപ്ിപ്പിക്കുന്നവനും, കാ 

ത്തികാടികളായ എട്ടുമാസങ്ങളില് വഷമില്ലാതാക്കുന്നവനും, വഷകാലങ്ങളില് വൃഷ്ഠിയുണ്ടാ 
ക൭ന്നവനും (ചകാരമുള്ളതിനാല്) അതിവൃഷ്ഠി അനാവൃഷ്ടി മുതലായവയാല് സുഭിക്ഷം ഒഴി 

ക്ഷം എന്നിവയുണ്ടാക്കുന്നവനും, ദേവതകഠംക മരണമില്പാതാക്കുന്ന അമൃതവും പ്രാണികഠം 
൫൭ മരണമുണ്ടാക്കുന്ന സാധാരണമായ അന്നവും ഉണ്ടെന്നുള്ള വ്യവഹാരത്തിന്നു യോഗ്യമാ 
യ നാമരൂപാകൃതിയുള്ള വ്യക്തവും അതിന്നു കാരണമായ അവ്യക്തവും (ചകാരമുള്ളതിനാല്) 

അതു രണ്ടിനേറയും നിഷേധത്തിന്നവധിയായിരിക്കുന്ന പരമസത്യവുയം ഞാനാകുന്നു. ഇത്ര 
യൂം പറഞ്ഞതിനെറ സാരം:-_-അഹം ശ്രതു രഹം യജ്ഞം, എന്നു തൂടങ്ങിട്ടു സത്ത് അസ 
ത്ത് എന്നതുവരെ പറഞ്ഞതെല്ലാം ബ്രദ്മസ്വരുപമാണെന്നുപദേശിച്ചു. മുമുക്ഷുക്കാം ഏ 

തേതിനെ ബ്രഹ്മബുദ്ധിയോടുകൂടെ ഉപാസിക്കുന്നുവോ അതാതു രൂപമായ ബ്രഹ്മധ്യാനത്താ 
ല് ചിത്തശുദ്ധിയും ക്രമത്തില് മോക്ഷവും സിദ്ധിക്കും എന്നു കാണിച്ചു. ,ബ്രഹ്മമല്ലാത്തതായ 

നാമരൂപാദികളെ ബ്രഹ്മഭാവത്തോടുകൂടെ ഉപാസിക്കുന്നതുകൊണ്ടു മോക്ഷമെങ്ങിനെ സി 

ദ്ധിക്കും എന്നിങ്ങിനെ ശമ്മിക്കുന്നുവെമില് നാമരൂപങ്ങഠം അവാസ്ത്വങ്ങഠാംതന്നെ. അവ നി 
ലനില്ലുന്നുവെന്നു കാണുന്നുണ്ടെയില് വാസ്തവമായ ബ്രഹ്മമാണതിന്നധിഷ്ണാന൯ും, മിഥ്യാപ്രപ 
ഞ്ചപ്രതീതിക്കധിഷ്ണാനുമായ ബ്രഹ്മത്തെയാണുപാസിക്കുന്നത്'. നാമരൂപങ്ങളെയല്പ. അതു 
കൊണ്ടു മന്ദബ്യദ്ധികഠംശരം ഈ വിധമുള്ള ബ്രഷ്മോപാസ്തിമോക്ഷസാധനമാണെന്നതില് സം 

ശയത്തിന്നവകാശമില്ല, 

90. 'ത്രൈവിദ്യാമാം സോമപാഃ പൃതപാപാ 
യമൈഞരിഷ്യവാ സ്വ൪ഗതിം പ്രാത്ഥയന്തേ 

തേ പുണ്യയമാസാള്) സുരേന്ദ്രലോക 

മശ്മുന്തി ദിവ്യാന് ദിവിദേവഭോഗാന്. 

ത്രൈവിദ്യറുമടമൂന്നു വേദങ്ങളെ അഭ്ധ്യയനം ചെയ്യുന്നവര, സോമപാടടസോമപാനം ചെ 
സ്ത്രവരും, പൃതപാപാടപാപം നശിച്ചവരുമായിട്ടു, യജൈഞ്ചടയജ്ഞങ്ങഠംകൊണ്ടും മാം ഇ 

ഫ്ട്വാ-എന്നെ യജിച്ചിട്ട, സ്വഗ്ലതിംടസ്വശ്ലുപ്രാഫ്മിയെ, പ്രാത്ഥയന്തേടപ്രാര്ഥിക്കുന്നു തേ: 
അവര്, പുണ്യയംടപുണ്യയഫലമായ, സുരേസ്രലോകംടദേവേന്ദ്രലോകത്തെ, ആസാദ്യടപ്രാപി 
ച്ചിട്ട, ദിവിടസ്വഗ്ലത്തില്, ഭില്യാന് ദിവ്യങ്ങളായ, ദേവഭോഗാന്ദേവഭോഗങ്ങളെ, അശ്ല 
ന്തി അനുഭവിക്കുന്നു. 

മന്ദബുദ്ധികളായ മുമുക്ഷയക്കഠംക്കചിതമായ ബ്രഹ്മോപാസ്തിയെ പറഞ്ഞശേഷം, 

ബ്രഹ്മവിദ്യയൊഴികെയുള്ള വേദാധ്യയനാടികളെല്ലാം സംസാരത്തെ വഷിപ്പിക്ന്നേവയാക. 
യാല് മുമുക്ഷുക്കഠം ആവക ഭാഗങ്ങളെ പുക രുചി ജഡിപ്പിക്കുന്ന അത്ഥവാദവാക്യങ്ങളില് 
ഭൂമിക്കാതെ ആത്മവിചാരത്തില് ശ്രദ്ധിക്കേണം എന്നു ബോധിപ്പിക്കുന്നതിന്നായി കമ്മങ്ങളു 
ടെ അന്ിത്യഫലങ്ങളെ വിവരിക്കുന്നു--ക്, യജുസ്സ്, സാമം; എന്ന മൂന്നു വേദങ്ങളെ പ 
രിച്ച് യാഗാടികമ്മഫലങ്ങളെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന വാക്യങ്ങളുടെ അന്തഃസാരം ധരിക്കാതെ 
കമ്മഠന്മാർ യാഗാദികമ്മങ്ങഠംകൊണ്ടു ഇന്ദ്രാദിരൂപേണ ബഹുരുപനായിരിക്കുന്ന എന്നെ 
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ആരാധിക്കുകയും സോമപാനത്താല് പാപമിപല്പാത്തവരായിട്ടു യാഗാടികമ്മങ്ങളുടെ പുണ്യഫ 
ലമായ സ്വഗ്ലലോകത്തെ പ്രാത്ഥിക്കുകയും ആ പുണ്യയത്താല് ഇന്ദ്രലോകത്തില് പ്രവേശിക്കുക 
യൂം അവിടെ ദേവഭോഗങ്ങളെ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 

1. തേ തം ഭൂഭത്വാസ്വര്ഗലോകം വിശാലം 

ക്ഷീനേ പുണ്ടദയേമര്ത്യലോകം വിശന്തി 

ഏവം ത്ൂരയിധമ്മ മനുപ്രപന്നാ 

ഗതാ ഗതം കാമകാമാ ലഭന്തേ. 

തേടഅവര്, വിശാലം-അതിവിസ്തിണ്ണ്ുമായ, തം സ്വഗ്ലലോകംടആ സ്വഗ്ലലോകത്തെ, ഉ 
കുത്വാടഅനുഭവിച്ചിട്ടു, പുണ്ദയേക്ഷിണേംപുണ്യം ക്ഷയിക്കുമ്പോഠം, മത്ത്യലോകംടമനുഷ്യ 
ലോകത്തെ, വിശന്തിടപ്പവേശിക്കുന്നു, ഏവം തൂയിധമ്മംടഇപ്രകാരം വേദോക്തധമ്മത്തെ, 
അനുപ്രപന്നാഃ- വീണ്ടുംവീണ്ടും ആശ്രയിക്കുന്ന, കാമകാമാഭടവിഷയേച്ഛുയുള്ളവര്,ഗതാഗതംട 
പോവരവി നെ, ലഭന്തേടപ്രാപിക്കുന്നു. 

സ്വഗ്ലലോകത്തില് ചെന്നിരിക്കുന്ന അവര് ദനുഷ്യലോകാപേക്ഷയാ എത്രയോ കൂ 
ടുതലായ സ്വഗ്ലസഖത്തെ അനുഭവിക്കുന്നു. അനുഭവമാകുന്ന ഫലത്താല് പുണ്യം ക്ഷയിക്കു 
ന്പോഠം ആ ദേവശരീരത്തേയും ലോകത്തേയും വെടിഞ്ഞ്” മനുഷ്യലോകത്തില് മാനുഷശ 

രീരത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. ഇങ്ങിനെ വേദത്തില് പ്രതിപാടിക്കുന്ന യാഗാദികമ്മങ്ങളെ ചെയ്തു 
യൂം തല്ഫലങ്ങളായ സ്വഗ്ലാദിസുഖങ്ങളെ അനുഭവിക്കയും ചെയ്യകൊണ്ടു വിഷയഭോഗങ്ങ 

ളില് താത്പയ്യുത്തോടുകൂടെ ആയുഷ്ഠാലത്തെ കഴിക്കുന്നവര് ജനിക്കുക മരിക്കുക എന്ന സം 
സാരചക്രത്തിത അകപ്പെട്ട ദഖിക്കുന്നവരായി ഭവിക്കും. വേദത്രയത്തില് പറയുന്ന യാഗാ 
ദികമ്മം ചെയ്യുന്നവര് ജനനമരണങ്ങളെ കടക്കും എന്നിങ്ങിനെയുള്ള അത്ഥവാദഫലശ്രുതി 

കളെ പൂവ്യാപരവാക്യാത്ഥസാരം ധരിക്കാതെ മോക്ഷസാധനമെന്നു കരുതുന്നത്' അബദ്ധമാ 
ണെന്നും ഐഹികവും പാരത്രികവുമായ സകല വിഷയങ്ങളിലുമുള്ള അഭിലാഷത്തെ വേ 
രോടെയകറവഡാന് യത്തിക്കേണ്ടതാണെന്നും അങ്ങിനെ വൈരാഗ്യം ശമം ദമം, എന്നിവ 
സമ്പാദിച്ച്" ആത്മവിചാരം ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നും സൂചിപ്പിച്ചു. 

ളു, അനനമ്യാശ്ചിന്തയന്തേമാം യേ ജനാഃ പഴ്യൂപാസതേ 

തേഷാം നി ത്യാഭിയ്യക്താനാം യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം. 

അനസ്യാഃ-അന്യരവനയില്ലാത്തവരായിട്ടു, യേജനാഃ--ഏതൊരുജനങ്ങാഠം, മാംിന്തയന്ത 
എന്നെ ഭാവിക്കുന്നവരായിട്ടു, പയ്യുപാസതേടഉപാസിക്കുന്നുവോ, നിത്യാഭിയുക്താനാംടനിര 
ന്തരം എന്നോടു ചേന്ിരിക്കുന്ന, തേഷാംടേഅവരുടെ, യോഗക്ഷേമംടയോഗത്തേയും ക്ഷേമ 
ത്തേയും, അഹംവഹാമിടഞാന് വഹിക്കുന്നു. 

കമ്മഠന്മാരുടെ സംസാരപ്രാ.്ഛിയെ പറഞ്ഞതില്പിന്നെ വിഷ്ണാമന്മാരും ഇരശ്വ 
രൈകുനിഷ്ന്മാരുമായവരുടെ യോഗക്ഷേമത്തെ ഞാന് വഹിക്കുന്നുവെന്നു സഹജമായ ഭക്ത 
വാത്സല്യത്തെ ഭഗവാന്തുന്നെ പറയുന്നു:-_എന്നെക്കൂടാതെ അന്മ്യമായിട്ടൊന്നുമില്ലെന്ന കുറ 
പ്പോടകൂടെ ഏതൊയുത്തര് എന്നെ എപ്പോഴും ഉപാസിക്കുന്നുവോവിച്ചിത്തിയില്പാതെ ബു 
ദ്ധിപ്ത്തിയെ എന്നില്തന്നെ പ്രവഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്' എന്നോട് പിരിയാതെയിരിക്കുന്ന അ 
വരുടെ യോഗക്ഷേമത്തെ ഞാന് വഹിക്കും. ഇല്ലാത്തതായ സുഖം ഉണ്ടാക്കുകയെന്ന യോഗ 
വും. ഉള്ളത് നശിക്കാതെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയെന്ന ക്ഷേമവും ഞാന് നടത്തും. 

8. യ്യേപ്യേന്യദേവതാഭക്താ യജുന്തേ ശ്രദ്ധയാന്വിതാഃ. 

ത്രേപിമാമേവകൌന്തേയ യജന്ത്യവിധിപൂര്വകം. ട 
യേ അപിടയാതൊരുത്തര്, അന്യദേവതാഭക്താഃടഅദഡ്യദേവതകള ല് ഭക്തിയുള്ളവരും, ശ്ര 

ദ്ധയാ അന്വിതാഃടശ്രദ്ധയുള്ളവരുമായിട്ടു, യജന്തേടയജിക്കുന്നുവോം തേ അപിടഅവരുംം 
മാം ഏവം-എന്നെത്തന്നെ, അവിധിപൂവ്വകംടവിധിപ്രകാരമല്ലാതെം യജന്തികപൂജിക്കുന്നു. 

ക്രത്വാദിസകലവും ഞാന്തന്നെ എന്നാണെല്ലൊ ന്ദിന്തിരുവടി അരുളിചെയ്തത്'. 

ആകയാല് ഇസ്ദ്രാടിദേവതകളും നിന്തിരുവടിതന്നെയല്ലെയോ? ആ ദേവതകളെ യജിക്കുന്ന 
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വക്കു പരമഫലം സിദ്ധിക്കാതിരിപ്പാന്െന്തുകാരണം എന്ന ശമകക്കു സമാധാനം ഇഡ്രാദിക 
ളായ അന്യദേവന്മാരുണ്ട്'. അവരില് ഭക്തന് ഞാന്, അവരെ വേടവിധിയനുസരിച്ച പൂജി 
ച്ചാല് എന്െറ അഭീഷ്ടം സാധിക്കും എന്ന വിചാരമാണ്” അന്പ്ദേവതാഭകതന്മാക്കള്ളത് . 
ദേവതകളും മന്്രങ്ങളും കമ്മങ്ങളും യജമാനനും എന്നെക്കൂടാതെ വേറെയില്ല എന്ന ബോ 
ധം അവക്കില്ല. അതുകൊണ്ട ഇന്ദ്രാടിദേവതകളെ ആരാധിക്കുന്നതു ഭേദഭാവനയോടുകൂടെ 

യാകയാല് പരമഫലം അവക്ക് സിഭ്ധിക്കുന്നില്ലെന്നറിഞ്ഞ കൊഠംക. 

4. അഹം ഹിസവ്വയണ്ഞാനാം ഭോക്താചപ്രദരേവച 

' നതുമാമഭിജാനന്തി തത്വേനാതശ്ച്യവന്തി തേ. 

ഹിംസുപ്രസിദ്ധം, സവ്യയജ്ഞാനാം-സകലയജഞങ്ങളുടേയും, ഭോക്താംദോകതാവും. പ്രളഃ 
ചടനേതാവും, അഹംട:ഞാന് ആകുന്നുവെന്നു. തത്വേനടയഥാത്ഥരീതിയില്, തേടഅവര്, 
൯ അഭിജാനന്തിട അറിയുന്നില്ല, അതഃ-- അതുകൊണ്ടു, തേച്യവന്തിടഅവര൪ ഭൂംശിക്കുന്നു. 

യജ്ഞസ്വരൂപന് വിഷ്ണുവായനിന്തിരുവടിതന്നെയെന്നറിഞ്ഞിട്ടാണല്ലൊ വൈണ്ണു 
വന്മാര് യാഗാടികളെ നടത്താറള്ളത് എന്ന് നിരുക്തിശ്രതികളില് പ്രസിഷമായിരിക്കെ അ 
ദിയാതെ അവര്യജിക്കുന്നുവെന്നെങ്ങിനെ പറയും എന്ന ശങ്കശദസമാധാനം:-ശ്രുതി പ്ര 
സിദ്ധം എന്നതുശരി. ശ്രൌതസ്കാത്തങ്ങളായ സകലയജ്ഞങ്ങളുടെ ഭോക്താവും നേതാവും 
ഞാന്തന്നെ എന്നവര് അദിയുന്നുണ്ടു'. എജ്ിലും ** ബൃഹ്മാപ്പ്യണംബൃഹ്മഹവിഃ? ഇക്കാണപ്പെ 
ടുന്ന സവ്വവുംബ്രഹ്മം്” യജ്ഞം. യജ്ഞഭോക്താവ്', യജ്ഞനേതാവ് ; യജമാനന്, യാജകനന്ം 
ചരുപുരോഡാശാടി എന്നിവ സവ്യവും ഞാ൯തന്നെയെന്നും അന്യമായി ട്ട യാതൊന്നും ഇ 

ല്ലെന്നും യഥാത്ഥമായിട്ടവര് അറിയാത്തതിനാല് പരമഫലം അവക്കകിട്ടു്നില്ലയെന്നറിഞ്ഞു 
കൊഠംക. 

5. യാന്തിദേവവ്വതാദേവാന് പിതൃന്യാന്തിപിതൃവതാഃ 

ഭൂതാനിയാന്തി ഭൂതേജ്യാ യാന്തിമദ്യാിനേഠ്യപിമാം 

ദേവവ്വതാഃ-ദേവന്മാരില് വ്രതത്തോടുകൂടിയവര്, ദേവാന് ദേവന്മാരെ, യാന്തിടപ്രാപിക്കു 
ന്നു, പിതൃവൃതാഃടപിതൃക്കളില് വ്രതമുള്ളവര്, പിതൃന്യാന്തിടപിതുക്കളെപ്പാപിക്കുന്നു, ഭൂതേ 
ജ്യാഃടഭതങ്ങളെ യജിക്കുന്നവര്, ഭതാനിയാന്തിട്ഭതങ്ങളെപ്രാപിക്കുന്നും മദ്യാജിനഃ അപി: 
എന്നെയജിക്കുന്നവരും, മാംയാന്തിടഎന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു. 

യഥാത്ഥത്തില് നിന്തിരുവടിയെ അറിയാതെയജിക്കുന്നവക്ുള്ള , ഫലം എന്താണെ 

ന്നുള്ളആകാംക്ഷക്കു സമാധാനം: ഇന്ദ്രാദിദേവന്മാരെ ഉപാസിക്കവാനുള്ള യാഗാദികം 
കൊണ്ടു പൃജിക്കുന്നവര് ആ ദേവന്മാരെയും, ശ്രാദ്ധാദികമ്മങ്ങളില്ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ വിഷ്ണയു 

ളവര് അശഗ്നിഷ്വാത്താടികളായ പിതൃക്കളേയും വിനായകവേതാളാദിഭതങ്ങളെ സേവിക്കുന്ന 
വര് ആ ഭൂതങ്ങളേയും എന്നെസേവിക്കുന്നവര എന്നെയും പ്രാപിക്കുന്നു. പ്രയത്നംഒരുപോ 
ലെയാണെങജ്ിലും ഭൂതാദികളെ ഉപാസിക്കുന്നവക്കല്ലഫലവും എന്നെ ഭജിക്കുന്നവക്നെല്പഫ 

ലവം സിദ്ധിക്കുമെന്നറിയുന്ന പണ്ഡിതന്മാര്കൂടെ ക്ഷൃദഫലകാംക്ഷക്കധീനുന്മാരായിക്കാണ 
പ്പെടുന്നതില് ആശ്ചയ്യുപ്പെടന്ന ഭഗവാന് മോക്ഷകാംക്ഷികഠം കാമങ്ങളെ നിശ്േഷംവെടി 

ഞ്ഞ്" തന്നെ ഭജിക്കേണ്ടതാണെന്നു കരുണയോടുകൂടെ ഇവിടെ സ്മചിപ്പിച്ചിരിക്ന്നു. 

96. പത്രം പൃഷ്ടം ഫലംതോയം യോമേഭക്ത്യ പ്രയച്ഛതി 
തദഹം ഭക്ത്യപഹ്ൃൃതമശ്മാമി പ്രയതാത്മനഃ. 

തോയം-ജലം. യടയാതൊരുവന്, മേടഎനിക്കായിക്കൊണ്ടു, പ്രയച്ഛുതിടനല്കുന്നുവോം 
ഭീത്യപഹൃതംടഭകതിപൂവ്വംസമപ്ഛ്രിക്കപ്പെടടം പ്രയതാത്മമ്പടശുദ്ധാത്മാവിനെറ, തത് 
തിനെ, അഹംഅശ്ലാമിടഞാന് അനുഭവിക്കുന്നു. 

തുത്തമാധികാരികളായ മഹാത്മാക്കഠംക്ക്' ബ്രഹ്മജ്ഞാനവും തല്ഫലമായ മോക്ഷ 

വും സുലഭംതന്നെ. ആ മാതിരി അധികാരം സിദ്ധിക്കാത്ത മന്ദബുദ്ധികഠംക്കെന്തു ഗതിയെ 
ന്നാണെങ്കില് സത്തുക്കളായ മുമുക്ഷ്യക്കഠംക്ക് ഞാന് സുലഭന്തന്നെയെന്നു കാണിക്കുന്നു. 
ഏതൊരു മുമുക്ഷ്യ ഭകതിപൂവ്വം എനിയ്ക്കകായിക്കൊണ്ട്' അയത്തസാദ്ധ്യമായ തുളസീദളം താമ 
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രമുതലായ പുഷ്്യം ശുദ്ധജലം എന്നിവ സമപ്ല്ിക്കുന്നവോ ഹൃദയശുദ്ധിയോടുകൂടി സമപ്ലിക്കു 
ന്ന ആ വസ്തുവിനെ ഞാന് പ്രിതിപൂവ്വം സ്വീകരിക്കുന്നു, ഇരശ്വരനെ ആരാധിക്കാത്തവ 
ന്െറ ജന്മം നിഷ്'ഫലം. ആരാധിപ്പാന് പ്രയാസമൊട്ടുമില്ല എന്നു സൂചിപ്പിച്ചു. സാജഗ്രാ 
മാദിപ്രതിമകളെയോ അഭ്യാഗതനെയോ ശ്രീഭഗവാനെന്ന ഭാവത്തോടുകൂടെ അവിടെ സമ 
പ്പിക്കുന്ന പതുപുഷ്ണാടികളെ അന്തഷ്യാമിയായ ഞാന് സ്വികരിച്ചു സന്തോഷിക്കയും അനുശ്വ 
രഫലത്തെ ആ ഭക്തന്നു നതകയും ചെയ്യുമെന്നു സാരം. 

1. യതകരോഷിയദശ്ലാസി യജ്ജുഹോഷിദദാസിയത് 

യത്തപസ്യസികെഴന്തേയ തല്കരുഷ്വ മദര്പണം. 
യത് കരോഷിടയാതൊന്നിനെ നീ ചെയ്യുന്നുവോ, അശ്ലാസിടടഅനുഭവിക്കുന്നുവോ, ജൂഹോ 
ഷിടഹോമിക്കുന്നുവോ, ദദാസിടദാനംചെയുന്നുവോ, തപസ്യസിടതപസ്സാചരിക്കുന്നുവോ 
തല് അതിനെ, മദപ്പുണംകരുഷ്വടഎനിക്കായ്ക്കകൊണ്ടു സമപ്പ്ിച്ചുകൊംക. 

ഭഗവല്പ്രിതിഹേതുവായ കമ്മസ്വരൂപത്തെ വിശദമാക്കുന്നു:--- ഹേ അര്ജ്ജുന! 
ലോകഹിതത്തിന്നുപകരിക്കുന്നതും വേദംനിശ്ചയിച്ചതുമായ ഏതൊരു ലെരകികകമ്മം നീ 
ചെയ്യുന്നുവോ, അപ്രയത്തസിദ്ധവും ശാസ്ത്രം അനുവഭിക്കുന്നതുമായ ഏതൊന്നിനെ നീ ഉജി 
ക്കുന്നുവോ, യാതൊരു ചരുപുരോഡാശാദിയെ അഗ്നിയില് നീ ഹോമിക്കുന്നുവോ, സല്പാ 

തരത്തില് യാതൊരു ധനധാന്്യാടികളെ നീ ഭാനംചെയ്യുന്നുവോ, സന്ധ്യാവന്ദനം, വേദാധ്യ 
യനം, വ്ൃതാനുഷ്ണാനം മുതലായ യാതൊരു തപസ്സു നീ അനുഷ്ലിക്കുന്നുവോ അതെല്ലാം എന്െറ 
പ്രീതിക്കായ്്ൊണ്ടു സമപ്ലിച്ചുകൊംക. 

215. ശുഭാശൂഭഫലൈരേവം മോക്ഷ്യസേ കമ്മബന്ധനൈഃ. 

സന്ന്യാസയോഗയുക്താത്മാ വിമുഷ്തോമാ മുപൈഷ്യസി. 

ഏവം-ഇപ്രകാരം, ശുഭാശുഭഫലൈഃടശുഭങ്ങളും അശുഭങ്ങളുമായ ഫലങ്ങളോടുകൂടിയ, കമ്മ 
ബന്ധവനവ്ൈം:കമ്മങ്ങളാകുന്ന ബന്ധനങ്ങളാല്, മോക്ഷ്യസേംനീി മോഹിക്കപ്പെടം സമന്പ്യാ 

സയോഗയുക്താത്മാടസന്യാസമാകുന്ന യോഗത്തില് ചേന്ിരിക്കുന്ന മനുസ്സ്റോടുകൂടിയവനും,, 
വിമുക്തഃടദേഹമുക്തനുമായിട്ടു, മാം-എന്നെ, ഉപൈഷ്യസിടനി പ്രാപിക്കും. 

ഇരശ്വരാപ്പ്യണബുഭ്ധിയോടുകൂടെ കമ്മംചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുള്ളഫലത്തെപറയുന്നു: ത 

വിഹിതമായ കമ്മങ്ങളും അനുഷ്ലാനവൈകല്യംനിമിത്തം അശുഭഫലത്തെ ജനിപ്പിക്കും. അ 
വിഹിതകമ്മങ്ങളില്നിന്നു അശുഭഫലങ്ങഠം മാത്രമേ ഉണ്ടാകയുള്ളൂവെന്നു പറയേണ്ടതായ 
ആവശ്യംതന്നെയില്ല. ആ കമ്മങ്ങളാണ്' ജന്മമരണാദിടുഃഖങ്ങാംക്ക കാരണം. മുമ്വേപറഞ്ഞ 
രീതിയില് വിഹിതമോ അവിഹിതമോ ആയ ഏതേതു കമ്മങ്ങഠം ചെയ്താനിടവന്നാലും അ 
തെല്ലാം സവ്വേശ്വരപ്രിതിക്കായി ,ഭവിക്കേണമെന്ന സമ്മല്പത്തോടുകൂടെ അനുഷ്ണിക്കുന്നതാ 
യാല് ആ കമ്മങ്ങം നിന്നെ ബന്ധിക്കുന്നവയായ്ക്കുരികയില്ല. ഇങ്ങിനെ ഫലകാംക്ഷകൂടാതെ 
ചെയ്യുന്ന കമ്മയോഗത്തില് സ്ഥിരമായ മനസ്സ്യോടുകൂടിയ നീ ശരീരനാശാനന്തരം എന്നോ 
ടുകൂടെ ചേരുകയും ചെയ്യും. 

89. സമേോ/ഹംസര്വഭതേഷു നമേ ദ്േവേഷ്യേ/സ്ലിനപ്രിയഃ 

യേ ഭജന്തി തൂ മാംഭക്ത്യാ മയിതേ തേഷുചാപ്യഹം. 

സവ്വഭരതേഷും-സകല ട്രതങ്ങളിലും, അഹം--ഞാന്, സമഃടതുല്യന്, മേ-എനിക്ക്', പ്രിയഃനം 
പ്രിയനില്ലം ദ്വേഷ്യഃ നംദ്വേഷിക്കത്തക്കവനുമില്ല. യേടയാതൊരുത്ത൪, ഭകത്യാടഭക്തിയോ 
കൂടെ, മാം ഭജന്തി-എന്നെ ഭജിക്കുന്നുവോ, തേ അവര്, മയിടഎന്നില്തുരിക്കുന്നു, അഹം 
ചം-ഞാനുംം തേഷുട അവരില് വസിക്കുന്നു. * 

പരമാത്മസ്വരുപനായ നിന്തിരുവടി ഭക്തന്മാക്ട മുക്തി നല്കുന്നു, അഭക്തന്മാക്ക 

നല്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടു ബ്രഹ്മം നിര്ദ്ദോഷവും സവ്വത്ര സമവും എന്നത്” വാക്കുമാത്രം. 
അനുഭവത്തില് വൈഷമ്യം കാണപ്പെടുന്നുണ്ടു എന്ന ആക്ഷേപത്തിന്നു സമാധാനം:-_സ 

വ്യൂസമനായ സ്യൂയ്യന്നെ മറവുകൂടാതെയുള്ള സ്ഥാനത്തിലിരുന്നു സേവിക്കാത്തവനെറ ശീത 
ബാധ തീക്കുന്നില്ലെങ്കില് അതു പുരുഷദോഷംകൊണ്ടല്ലാതെ സ്തൂയ്യുദോഷം അല്ലെന്നു കാണി 
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ക്കുന്നു:-_ ബൃഹ്മാവുമുതല് പുല്ക്കൊടിവരേയുള്ള സര്വ്വപ്രാണികളിലും ഞാന് പരിപുള്ണുനും 

നദി്പിശേഷനുമായിട്ടു ഘടത്തിലും മഠത്തിലും ആകാശമെന്നപോലെ തുല്യസ്വഭാവനായി 
വസിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടെനിക്കു പ്രിയനായിട്ടോ ദ്വേഷ്യനായിട്ടോ ആരുമില്ല. പ്രിയാപ്രിയ 

ഭാവമില്ലെത്കില് ചിലക്കു മുക്തി, മറവചിലക്ക സംസാരബന്ധം, എന്നതിന്നു കാരണമെന്താ 
കുന്നു എന്നാണെങ്കില് അതു പ്രാണികളുടെ ദോഷം ന്ദിമിത്തമാണ്”, എന്റെറ ദോഷമല്പ എ 
ന്നു സമാധാനം പറയുന്നു:-_ഏതൊരുത്തര് തീവ്രമോക്ഷേച്ഛയോടുകൂടെ ബഹുജന്മങ്ങളില് 
ശുഭകമ്മങ്ങളെത്തന്നെ ചെയ്തിട്ടു ആ കമ്മപരിപാകംന്ിമിത്തം വിഷയാശകളെ നിശ്ശേഷം 

പരിത്യജിച്ച് സല്ഥുരുവില്നിന്നു മഹാവാക്യാത്ഥത്തെ ശ്രവണമനനാദികാംകൊണ്ടു സ്വാ 
നുഭവപ്പെടത്തി അഖണ്ഡബുദ്ധിപൃത്തിരുപയായ ശുദ്ധഭക്തിയോടുകൂടെ ബ്രഹ്മംതന്നെ 
ഞാന് എന്ന അഭേദഭാവത്തോടുകൂടെ എന്നെ ഭജിക്കുന്നുവോ ആ യതികഠം ശുദ്ധസ്വഭാവ 
മുള്ളവരായിട്ടു ആനന്ദാത്മാവായ എന്നില്തന്നെ വസിക്കുന്നു. ഞാനും അവരുടെ ബുദ്ധിപ്പ 

ത്തിക്കു വിഷയീഭൂതനായിട്ടു വസിക്കുന്നു. സര്വ്വത്ര നിറഞ്ഞും സര്വ്വസമവുമായിരിക്കുന്ന ആ 
കാശം കണ്ണാടി മുതലായ സ്വച്ഛുവസ്തക്കളില് പ്രതിബിംബിക്കുന്നു. ചുമരില്യം മറവം പ്രതി 

ബിംബിക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ ഞാന് സല്ബുദ്ധിപ്ൃത്തിയില്; പ്രകാശിക്കുന്നു അസദപൃത്തി 
കളില് പ്രകാശിക്കുന്നില്പ. ആത്മാവായ എന്നെ അറിഞ്ഞവര് മുക്തന്മാര്. അറിയാത്തവര് 

ബദ്ധന്മാര്. മുക്തികാരണമായ മത്സ്വരൂപജ്ഞാനം പുരുഷന് പണിപ്പെടു സമ്പാദിക്കേ 
ണം. ആവിധം പരിശ്രമിക്കാത്തവനെസംബന്ധിച്ചേടത്തോളം ശാസ്ത്രുത്തിന്നോ ഗുരുവി 
ന്നോ എനിക്കുതന്നെയോ എന്തുചെയ്യാന് കഴിയും. അതുകൊണ്ടു ബന്ധമുക്തി പുരുഷപ്രയ 
ത്നംകൊണ്ടു സാധിക്കേണ്ടതാകുന്നു. താനെതന്നെ സമീപത്തു വന്നുചേരുകയില്ല. ക്ഷുദങ്ങളും 

നശ്വരങ്ങളുമായ ലൌകികസുഖങ്ങഠാക്കുവേണ്ടി ആയുഫ്ലാലം മുഴുവനും പ്രയത്തിക്കുന്നവര്, 
നിഷ്പ്രയാസമായിട്ടുതന്നെ നിരതിശയാനുന്ദസ്വരൂപമായ മുക്തി സ്വയമേവ തങ്ങളെ 
വരിക്കേണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കില് അതവരുടെ സ്വഭാവദോഷം മാത്രമാണെന്നു സൂചി 

പ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 

80. അപിചേല് സുഭുരാചാരോ ഭജതേ മാമനന്യഭാക' 

സാധുരേവസമന്വ്യഃ സമ്ൃഗ്വ്യവസിതോഹി സഃ. 

സുഭരാചാരഃ അപിട അത്യന്തം ഭുര്വ്യയാപാരമുള്ളവനായിരുന്നാലും, അനന്യഭാക്ടഅന്യത്തെ 
ഭജിക്കാത്തവനായിട്ടും മാം ഭജതേചേത് എന്നെ ഭജിക്കുന്നുവെങ്കില്, സ്വസാധുഃ ഏവം 
വന് സല്്പുരുഷന് തന്നെ, ഹി-എന്തുകൊണ്ടെന്നാല്, സ്ദട-അവന്, സമൃക് വു, ്യവസിതട 

വസ്ത്രധമ്മത്തെ വേണ്ടവിധം നിശ്ചയിച്ചറിഞ്ഞെവനായി ഭവിച്ചു. 

ബ്രഹ്മവിട്യക്കുള്ള മാഹാത്മ്യത്തെ ഇതുവരെയുള്ള മന്രങ്ങഠംകൊണ്ടു വ്യക്തമാക്കി. 

പേവിത്രമിദമുത്തമം?? ഇത്” അത്യന്തം പരിശുദ്ധികരം എന്നതിനെ ഈ മന്ത്രത്താല് വിശദ 
മാക്കുന്നു:__ജന്മംകൊണ്ടോ പ്രവൃത്തികൊണ്ടോ ഏതെങ്കിലും വിധത്തില് ഒരുവന് _ആരായി 
രുന്നാലും ശരി_അത്യന്തം ടുരാചാരനോ പാപിഷ്ടനൊ ആയിരുന്നാലും ജന്മാന്തരപുണ്ദക. 

മ്മപരിപാകത്താത് സരീഥഗുരുകടാക്ഷം സിദ്ധിക്കയും അതുനിമിത്തം ആത്മാവല്പാതിരിക്കുന്ന 
ദേഹേന്രിയാദികളില് ആത്മാവെന്നു തോന്നിയിരുന്ന അജ്ഞാനം നശിക്കയും ചെയ്തതുകൊ 
ണ്ടു ഞാന് ബ്രഹ്മംതന്നെ എന്നു ഏകാന്തഭാവത്തോടുകൂടെ എന്നെ നിരന്തരം ധ്യാനിക്കുന്നു 

വെങത്കില് അവന് സല്പുരുഷന് തന്നെയാകുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാല് അവന് സമ്ൃഗ് ജ്ഞാ 

നസമ്പന്നനായി ഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനാല് അവന് പൂജനീയ൯തന്നെ. യാതൊരുവിധമാ 
യ, പ്രായശ്ചിത്തകമ്മങ്ങഠംക്കും ഈ മാതിരി ബുദ്ധിശുദ്ധിയുണ്ടാക്കുവാന് ശക്തിയില്ല. ബ്രഹ്മ 
സാക്ഷാല്കാരമാകട്ടെ, അതിന്നു മുമ്പും അനന്തരവും ചെയ്തതും ചെയ്യുന്നതുമായ ഹത്ാദി 
സകല പാപങ്ങളെയും നശിപ്പിക്കുന്നതാകയാല് ബ്രഹ്മവിദ്യക്കു തുല്യമായ പവിതത മറെറാ 

ന്നിന്നും ഇല്ലെന്നു സിദ്ധാന്തിച്ചിരിക്കുന്നു. കല്പകോടി ജന്മകൃതപുണ്യപാപരൂപകമ്മങ്ങളെ ൯ 
ശിപ്പിച്ച് മുക്തിയെ നതകുന്നതിന്നു സമത്ഥമായ ബ്രഷ്മധ്യാനം മോക്ഷേച്ഛുയുള്ളവര് അവ 

ശ്യം നിരന്തരം അനുഷ്ലിക്കേണം. പ്രായശ്ചിത്തകമ്മാടികഠംകൊണ്ടു കമ്മം സമൂലം നശിക്കു 

യില്ലെന്നുപദേശസാരം. 
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81. കുഷിപ്രംഭവതി ധമ്മാത്മാ ശശ്വച്ഛ്യാന്തിം നിഗച്ഛൂതി 

“ കൌന്തേയ പ്രതിജാനിഹി നമേഭക്തഃ പ്രണശ്യതി. 
ക്ഷിപ്രംവേഗത്തില്, ധമ്മാത്മാടപുണ്യാത്മാവായിട്ടു' ഭവതിടഭവിക്കുന്നു, ശശ്വല്ശാന്തിംട 
ശാശ്വതിയായ ശാന്നിയെ, നിഗച്ഛുതിടനിശ്ചയമായും പ്രാപിക്കുന്നു, മേ ഭക്തടഎനെറ 

ഭക്തന്, നപ്രണശ്യതിടടരഗതിയെ പ്രാപിക്കയില്ല എന്ന്", കൌന്തേയടകന്തീപുതം പ്രതി 
ജാനീഹിടനീ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തുകൊഠംക. % 

പാപപരിഹാരത്തിന്നായി പലവിധ പ്രായശ്ചിത്തകമ്മങ്ങം നിശ്ചയിക്കപ്പെടിട്ടു 
ണെടെമ്മിലും അവയെ ദേശകാലദ്വ്യമന്്രാടിദോഷങ്ങം കൂടാതെ നടത്തുവാന് മഹത്പ്രയാ 

സം. അഥവാ നടത്തിയാതതന്നെ ഫലസിദ്ധി അനിശ്ചിതം. സിഭ്ധിച്ചാല്പോലും അനന്ത 
രകാലത്തില് പാപം ചെയ്യാതിരിപ്പാന് തക്കവിധം ജ്ഞാനസിദ്ധിയുണ്ടാകയുമില്ല. ബ്രഹ്മ 

ധ്യാനജന്യഫലം ആവിധമല്ലെന്നു കാണിക്കുന്നു:-ബ്ൃഹ്മവിത്തായ യതി എന്നെ ധ്യാനിക്കു 
ന്നതുകൊണ്ടു പ്രതൃഗാത്താവായ താനും ബ്രഹ്മവും ഒന്നാണെന്നുള്ള സാക്ഷാല്കാരം നിമി 
ത്തം എന്െറ സര്വാത്മഭാവത്തെ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ ആ ക്ഷണത്തില്തന്നെ പരിശുദ്ധപൃയ 
ബ്യാത്മാവായി ഒവിക്കുന്നു. കാലദൈര്ഫ്യമില്പ, ഫലം അപ്രത്യക്ഷവുരല്ല. എന്നു മാത്രമല്ല 
ശാശ്വതശാന്തിയെ. പുനരാവ്ത്തിരഹിതയായ വിദേഹമുക്തിയെ_നിശ്ചയമായും പ്രാപിക്കു 
ന്നു. ബ്രഫ്മൈവാഹം എന്ന ഭാവത്തെ ഭജിച്ചിരിക്കന്ന എന്െറ ഭക്തന്_ബൃഷ്മനിഷ്ലന്_സ 
കല വിഫ്ടുങ്ങളുടെയും മൂദ്ധാവില് കാല്വെച്ചമത്തി പരമപടത്തെ പ്രാപിക്കും. മധ്യത്തില് 
പതനം അവന്നുണ്ടാകയില്ലയ്െന്ന് ഹേ അജജ്ു൯! നീ ലോകത്തില് ഉച്ചത്തില് പ്രസിദ്ധപ്പെ 
ടുത്തികൊഠംക. ഇരശ്വരനെ മാതരം ശരണം പ്രാപിച്ചവരുടെ യോഗക്ഷേമത്തെ ഞാന് വ 
ഹിക്കുമെന്നു സര്വേശ്വരനായ ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാന് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രതിജ്ഞയെ സര്വാത്മ 
നാ വിശ്വസിക്കുന്ന ഭക്തന്മാക്ക ഒരുകാലത്തിലും നാശമില്ലെന്നു ഹേ അജജ്യന! നീ ലോക 
ത്തില് കൊട്ടിഘോഷിച്ചുകൊഠംകയെന്ന്' ഭകതകല്ലതരുവായ ഭഗവാന് അര്ജുനന് മുഖാന്ത 
രം ഭക്തന്മാരെ ഉല്ബോധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 

838 മാം ഹി പാത്ഥവ്യപാശ്രിരു യ്യേപ്പിസ്യൂർ പാപയോനയഃ 

സ്ത്രിയോ വൈശ്യ സ്തഥാശ്രൂദ്രാ സ്ത്ലേ'പിയാന്തിപരാം ഗതിം. 

സ്റ്രിയഃടസ്റ്രികഠം, വൈശ്യാഃ--വൈശ്യന്മാര്ം തഥാ ശുദ്ദാഃടഅപ്രകാരംതന്നെ ശുദ്ദന്മാര്, യേ 
പാപയോനുയഃസ്യഭട ആരെല്ലാം പാപയോനികളായി ഭവിക്കുമോം' തേ അപിട അവരും 
മാംഎന്നെ, വ്ൃയപാശ്രിത്യനുന്നായുപാസിച്ചിട്ട്', പരാംഗതിംടപരമഗതിയെ, യാന്തിടപ്രാ 
പിക്കുന്നു, ഹിട-ഇത്' പ്രസിദ്ധം. 

പ്രകൃതമായ ബ്രഹ്മജ്ഞാനമാഹാത്മ്യത്തെയും ഫലത്തെയും പറഞ്ഞശേഷം സുസു 
ഖംകത്തും” ചെയ്യാന് പ്രയാസമില്ലാത്തതുമാണെന്നു പറഞ്ഞതിനെ ഉപപാടിക്കുന്നു:__-ശാ 
സ്റ്രാദികളില് അധികാരമോ പ്രവൃത്തിയോ ഇല്ലാത്ത സ്്രികഠം, വൈശ്യര്. ശ്രൂദ൪, എന്നുവേ 

ണ്ട ആരെല്ലാം പാപയോനികളില് ജനിച്ചവരോ അവരും സത്ഗുരൂുപദേശത്താലുണ്ടായ 
ജ്ഞാനത്താല് എന്നെ_സഗുണനോ നിര്ഗുണനോ ആയിട്ടു_സമൃഗുപാസിക്കുന്നുവെങ്കില് 
്രമത്തിലൊ സാക്ഷാത്തായിട്ടുതന്നെയോ പരമഗതിയെ പ്രാപിക്കുന്നു. ശാസ്ത്രപരിജ്ഞാന 
മില്ലാത്തവക്കും ജ്ഞാനവും തല്ഫലമായ മുക്തിയും ഗുര്വനുഗൃഹത്താല് സിദ്ധിമെന്നു കാ 
ണിച്ചിരിക്കയാല് ജ്ഞാനത്തിന്െറ സൌലഭ്യത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 

88, കിംപുനര്ബ്രാഹ്മണാഃ പുണ്യാ ഭക്താ രാജഷയസ്തുഥാ 

അനിതൃമസുഖം ലോക മിമം പ്രാപ്യ ഭജസ്വമാം. 

പൃണ്യാടശുഭ്ധാത്മാക്കളായ, ബ്രാഹ്മണാ ബ്ബാഹ്മണര്, രാജര്ഷയഃരാജര്ഷികഠംമുതലായ 

ഭക്താഃടഭക്തന്മാ൪ം കിംപുനഃം-പിന്നെ പറയേണമോ, അനിത, യടേനിതു ൃമല്പാത്തതും അസു 

ഖ598ഖാത്മകവുമായ, ഇമംലോകംഈ ലോകത്തെ--ദേഹത്തെ, പ്രാപ്യടപ്രാപിച്ചിട്ട്, 
മാം ഭജസ്വ-എന്നെ ഭജിച്ചാലും. 

ശ്രവണമനുനാദികംക്ക്' യോഗ്യതയില്ലാത്ത സ്ത്രി ശുദ്ദാദികംക്കും ജ്ഞാനവും തല് 
ഫലമായ മുക്തിയും സിദ്ധിക്കുമെന്നു ദ്യന്നിരിക്കെ “ൃത്തമജാതിയില് ജനിച്ചവരും പുണ്യയകം 
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മ്മാക്കളുമായ ബ്രാഹ്മണര് ഉത്തമക്ഷത്രിയര് മുതലായ ഭക്തന്മാര് വിധിപ്രകാരം എന്നെ ഉ. 
.പാസിച്ചാല് മുക്തിയെ പ്രാപിക്കുമെന്നു പറയേണമോ അതുകൊണ്ടു ഇന്നോ നാളെയോ 
എന്നു നിശ്ചയിപ്പാന് കഴിയാത്തവിധത്തില് നശ്വരമായിരിക്കുന്നതാണെങ്കിലും പുരുഷസാ 
ധ്യമായ മോക്ഷത്തെ പ്രാപിപ്പാന് കഴിയുന്നതുമായ ഈ മാനുഷശരിരം സിഭ്ധിച്ചിരിക്കയാ 

ല് സ്ഥുണനോ നിര്ഗുണനോ ആയ എന്നെ യഥാരുചി ഭജിച്ചുകൊഠംക. അനിത്യമാകയാ 
ല് ശരീരം വൃശിക്കുന്നതിന്നുമുമ്വേ അതിശ്രദ്ധയാ പരിശ്രമിക്കേണ്ടതാവശ്യം എന്നു സ്ചി 

പ്പിച്ച. 
84. മന്മനാ ഭവ മല്ഭക്തോ മദ്ല്യാജീ മാം നമസ്ത്രരു 

മാമേ വൈഷ്യസി യുക്കത്വവ മാത്മാനം മല്പരായണ3. 

മന്മനാ-എന്നില് മനസ്സ്സോടുകൂടിയവനായിട്ടും, മദ്യാജീ--എന്നെ യജീക്കുന്നവനായിട്ടും 
മല്ഭക്താഃ-എന്നെഭജിക്കുന്നവനായിട്ടും, ഭവംഭവിച്ചാലും, മാം നമസ് കുരു-എന്നെ നമസ്ത് 
രിച്ചാലും, മത്പരായണഃടഞാനാകുന്ന പരമഗതിയോടുകൂടിയവനായിട്ടും, ഭവടഭവിക്കുക. 
ഏവം-ഇപ്രകാരം, യുകത്വാടയോഗം ശീലിച്ചിട്ടു, ആത്മാനം മാം ഏവട ആത്മാവായ എ 
ന്നെത്തന്നെ, എഷ്യസിടപ്രാപിക്കും. 

നരിവ്വിശേഷയ്ഞാനത്തിന്നധികാരം സിദ്ധിക്കാതിരിക്കുന്ന ഞാന് സ്ഥുണനായ നി 
ന്തിരുവടിയെ ഏതുവിധത്തില് ഭജിക്കേണം എന്നറിവാനാഗ്ഹിക്കുന്ന അജ്ജുനനോടുപദേ 
ശിക്കുന്നു:-_കാണപ്പെടുന്ന സകല ഭൂതങ്ങളും ഞാന്തന്നേ എന്ന ഭാവത്തോടുകൂടെ എപ്പോ 
ഴം മനസ്സിനെ എന്നില് സമപ്ല്രിക്കുക. എല്ലാം വാസുദേവന് എന്ന ദൂഡവിചാരത്തോടുകൂടെ 
സവ്വലോകവും വാസുദേവമയമെന്നു മനസാ ഭാവിക്കേണം. അല്ലെതകില് നിത്യാനന്ദസ്വരൂ 
പനായ എന്നില് മനസ്സിനെവെച്ചുകൊഠംക. ഇതരങ്ങളായ അത്ഥകളത്രപൃത്രാദിവിഷയങ്ങ 
ളെ ആഗ്രഹിക്കാതെ മോക്ഷസ്വരൂപനായ എന്നില്മാത്രം മനസ്സ്ുവെക്കുക എന്നുമാവാം. 
ശ്രൌതസ്താത്തകമ്മങ്ങഠംകൊണ്ടു എന്നെത്തന്നെ യജിക്കുന്നവനായി। ഭവിക്കുക. അഗ്ധ്യാദിദേ 
വതകളില് ഭേദഭാവനകൂടാതെ അവരും സാധനങ്ങളും അപ്പ്യണാടിക്രിയകളും ഞാന്തന്നെ 

എന്ന ദൂഡനിശ്ചയത്തോടുകൂടെ എല്ലാകമ്മങ്ങളും ചെയ്തുകൊഠംക. സ്വത എന്നെതന്നെ 
കാണുന്നവനായിട്ടു ഭജിച്ചുകൊഠംക. ശ്വാവ് ചണ്ഡാജന് പശു കഴുത എന്നിങ്ങിനെയുള്ള 
സപ്വോപാധികളെയും നോക്കാതെ അവയില് എല്ലാം ഒരുപോലെ വസിച്ചും ചൈതന്യ 
രൂപേണ പ്രകാശിച്ചുംകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്നെ നമസ്ലരിച്ചുകൊഠംക എല്ലാജ്യോഴചം എല്ലാ 
അവസ്ഥകളിലും എന്നെത്തന്നെ പരമഗതിയായി കരുതികൊഠംക. ഈ വിധം ഉപാസി 

കൊണ്ടിരുന്നാല് ആത്മാവായിരുന്ന്' നിന്നില്തന്നെ വിളങ്ങുന്ന എന്നെ ദേഹാവസാന 
ത്തില് സീ പ്രാപിക്കും. 

ഇതി ശ്രീമല് ഭഗവല്ഗീതാസ്മപനിഷഠംസു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം യോഗശാസ്ത്രേ 
ശ്രീകൃഷ്ണ്ലാജജുനസംവാടേ രാജവിദ്യാ രാജഗുഹ്യയോഗോ ന്മാമ നവമോഭധ്യായഃ സമാഫ്പ: 

ശുഭം ഭൂയാല്. 

ഓം നമോഭഗവതേ വാസുദേവായ 

ശ്രിമതഭഗവല്ഗിതയില് 10.0൦ അദ്ധ്യായം. 

ശ്രീഭഗവാനുവാചടശ്രീഭഗവാന് അരുളിചെയ്തു. 

1. ഭൂയ ഏവമഹാബാഹോ ശൃണുമേ പരമം വചഃ 

യത്തേ/ഹം പ്രീയമാണായ വക്ഷ്യാമി ഹിതകാമ്യയാ. 

മഹാബോഹോടഹേ അജങജ്ന! ഭൂയഃംപിന്നെയും, മേ-എന്െറ, പരമം വചഃപരമാത്ഥ 
വസ്തുബോധകമായ വാക്കിനെ, ശ്രണും-കേഠംക്കുക, പ്രീയമാണായട-പ്രീതിയുക്തനായ, തേ: 
നിന്നോടു, ഹിതകാമ്യയാ--ഹിതാകാംക്ഷയോടുകൂടെ, അഹം-ഞാന്, യത് വക്ഷ്യാമിടയാ 
തൊന്നിനെ പറയുന്നുവോ. & 
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കഴിഞ്ഞ അദ്ധ്യായാവസാനത്തില് ചിത്തശുദ്ധിക്കാ്ക്ൊണ്ടു സഗുണനായ എന്നെ 
ഉപാസിക്കുകയെന്നരുളിചെയ്യു ഭഗവാന് മന്ദബുദ്ധിമാനായ മുമുക്ഷുവിന്നു ഉപാസ്തിയില് ശ്ര 

ദ്ധയും വിഷയങ്ങളില് വൈരാഗ്യവും ജനിപ്പിക്കുവാന് ഉപാസ്യന്ായ ഈശ്വരന്െറ സ്വ്വ 
ജഞ്ത്വം സപവ്വശക്തിമത്വം ഭക്തവാത്സല്യം മുതലായ ക്ല്യാണഗുണങ്ങളെ വിശദമാക്കി 

ക്കൊണ്ടു ഉപാസനാസക്തി ജന്പിപ്പിക്കുവാ൯ ഭഗവദ്വിഭതി വൈഭവത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന 

10_0ംഅദ്ധ്യായം ആരംഭിക്കുന്നു!__ഹേ മഹാബാഹോ! അറിയേണ്ടതായ സ്വാത്മതത്വം 
പരമസ്മ്ഷ്മവും വേഗത്തില് അറിവാന്കഴിയാത്തതുമാകയാല് അതിനെ ബോഗശിപ്പിക്കുവാ൯ 
നിന്േറ ഹിതത്തില് ആഗഹത്തോടുകൂടെ ഞാന് യാതൊന്നിനെ പറവാന് ഭാവിക്കുന്നുവോ 
അതിനെ മനസ്സിരുത്തികേഠംക്കുക, ഞാന് പഠയുന്നതിനെ കേപ്പാനും ചിന്തിപ്പാനും സ 
ന്തോഷം നിണക്കുള്ളതുകൊണ്ടാണ് പറവാന് ഭാവിക്കുന്നു. അശ്രദ്ധാലുവിനോടു പറയ 
രുതെന്നു സൂചിപ്പിച്ചു. 

8, നമേ വിദുഃ സുരഗണാഃ പ്രഭവം നമഹഷയഃ 

അഹമാദിഹി ദേവാനാം മഹഷീിണാംച സർവശഃ. 

സുരഗണാഭ-ദേവസമൂഹങ്ങളും, മഹഫ്യഃമഹഷിമാരും, മേ പ്രഭവം-എനെറ പ്രഭവത്തെം 
സര്വ്വശഃടസമസ്തമായിട്ടു', ന വിട അറിയുന്നില്ല, ഹിടഎന്തുകൊണ്ടെന്നാന്, ദേവാനാം 
ഭേവന്മാരുടെയും, മഹഷിണാംടമഹഷിമാരുടെയും ആദികാരണം. അഹംടഞാനാകുന്നു. 

വ്യാസാടിപൃവാചായ്യുന്മാരുടെ പരമോപദേശവാക്യങ്ങളുണ്ടായിരിക്കേ ഭഗവാന്ത 
ന്നെ അളാജുനുന്നുപദേശിപ്പാനുള്ള കാരണം കാണിക്കുന്നു:-_-ഹേ അജജ്്൯! ഇസ്ദ്രാടികളായ 
ദേവന്മാരും ഭൂഗും വ്യാസന് മുതലായ മഹഷിമാരും സൃഷ്ട്്യപകരണങ്ങളായ മഹദാടദിതത്വ 
ങ്ങളെ ഉത്ഭവിപ്പിച്ച്' ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ചുരക്ഷിച്ചു സംഹരിക്കുന്ന സവ്യേശ്വരനായ എ, 
൫൯൪൪ മഹാപ്രഭാവത്തെ തികല്ചും അറികയില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാല് അവരുടെയെല്ലാം ല് 
പത്തിക്കും ജ്ഞാനത്തിന്നും തപപസ്സിദ്ധിക്കും ആദികാരണം ഞാനാണെല്ലൊ. അനുന്തരജാത 
ന്മാരായ പൃത്രാടികഠം പൂവ്വന്മാരായ പിതൃപിതാമഹന്മാരുടെ വൈഭവം തികച്ചും അറിയാ 

ത്തതുപോലെ എന്െറ മഹിമയേയ്യം ദേവാടികളാരും അറികയില്ല. അതുകൊണ്ടു വിനീതശി 
ഷ്യനായ നിന്നോടു എന്െറ പ്രഭാവത്തെ ഞാന്തന്നെ ഉപദേശിക്കാം. 

8, യോ മാ മജുമനാടിംച വേത്തി ലോകമഹേശ്വരം 

അസംമൂഡഃ സമത്തയേഷു സർവപാപൈഃ പ്രമുച്യതേ: 

മത്തൃഷുടമനുഷ്യരില്, യഃടയാതൊരുവന്, അസംമൂഡ്ധഃടസന്മോഹമില്ലാത്തവനായിട്ടു, അ 
ജംജന്മരഹിതനും, അനാദിംടനിമിത്തോപാദാനകാരണമില്പാത്തവനും; ലോകമഫേശ്വരം 
ലോകത്തിന്െറ മഹാനായ ഈശ്വരനുമായ, മാം വേത്തിടഎന്നെ അറിയുന്നുവോ, സഃം-അ 
വന്, സവ്യപാപൈഃടസകല പാപങ്ങളാലും. പ്രമുച്യ്യതെടനിശ്ശേഷം മോചിക്കപ്പെടുന്നു. 

ഭഗവടുപദേശത്തെ ശ്രദ്ധിച്ചു കരേട്ടറിയുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഫലം എന്താണെന്നു കാണി 

ക്കുന്നു:-_മരണധമ്മികളായ ബഹുകോടി മനുഷ്യരില് പുണ്യകമ്മപരിപാകത്താല് ഏതൊരു 
വന്നു ശാസ്റ്രജ്ഞാനവും അതുനിമിത്തം നുന്മതിന്മകളേയും നശ്വരാനുശ്വരങ്ങളേയും വേര്തി 
ിച്ചറിയുകയെന്ന വിവേകവും തന്നിമിത്തം വിഷയവിരക്തിയും മോക്ഷേച്ഛുയും ലഭിച്ചിരിക്കു 

ന്നുവോ, ഏതൊരുവന് നിമിത്തോപാദാനകാരണങ്ങളില്ലാത്തതിനാല് അനാദിയും ജന്മാടിവി 
കാരങ്ങളില്ലാത്തവനും സവ്യലോകസല്ഭാവത്തിന്നും ചേഷ്ടകഠാക്കും പരമകാരണഭതനുമായ 
ഏന്നെ അറിയുന്നുവോ അവന് അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ഈ ജന്മത്തിലും അതീതാനേകജ 
ന്മങ്ങളിലും ചെയ്തിട്ടുള്ള സകലവിധ പുണ്യയപാപകമ്മങ്ങളില്നിന്നു നിര്മ്മുക്തനായ് ഭവിക്കും. 
പുനര്ജന്മത്തിന്ന കാരണമായ പുണ്യപാപങ്ങളില്ലാത്തതുകൊണ്ടു ദേഹനാശാനന്തരം അവ 

൯ മുക്തനാകുമെന്നു സാരം. 

4. ബുദ്ധിരജ്ഞാനമസംമോഹഃ ക്ഷമാസത്യം ദമഃ ശമഃ 
സുഖം ദുഭഖം ഭവോ ഭാവോ ഭയംചാഭയമേവച. 

5. അഹിംസാ സമതാതുഷ്ഠി സ്പൂപോടാനം യശേധയയശഃ 
ഭവന്തി ഭാവാഭതാനാം മത്തഏവ പൃഥഗ് വിധാഃ. 
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ഭഞാനംടഅറിവ്ം ബുദ്ധിഃനിശ്ചയിപ്പയാനുള്ള ശക്തി, അസംമോഹഃടവിപരീതഭാവനയി 
ല്ലായ്യ, ക്ഷമാ-സഹനുശീലം. സത്യംടയഥാത്ഥവചനം; ദമഃ-ബാഹ്വയഡ്വിയനിഗഹം, ശമ 
അന്തഭകരണനിഗ്രഹം. അഹിംസാംഹിംസയില്ലായ്യഛ, സമതാടസമസ്വഭാവം, തുഫ്യിഃടസ 
ന്തോഷം. തപടേചിത്തൈകാഗ്യം, ദാനം-ദണ്ഡിക്കായയ, യശഃ-കിത്തി, അയശഃ-ഭഷ്ണിത്തിം 
സുഖംടവിഷയബന്ധംനിമിത്തമുള്ള പ്രീതി, ഒഖം-രോഗാടികഠംനിമിത്തമുള്ള ക്ലേശം, & 
വഃടഉല്പത്തി, അഭാവടവിനാശം. ഭയംപേടി, അഭയംടപേടിയിപല്പായ്, പൃഥഗ്വിധാടട 
ഭിന്നപ്രകാരത്തിലുള്ള, ഭാവാഃ-വികാരങ്ങഠം, ഭൂതാനാംടപ്രാണികഠംകക്ക്', മത്ത;ഏവടഎന്നി 
തനിന്നുതന്നെ, ഭവന്തിടഉണ്ടാകുന്നു. 

സവ്വേശ്വരനായ എന്നെ ഭജിക്കുന്നതുകൊണ്ടെ പാപനിര്മ്മുക്തന്മാരായ മുമുക്ഷൃയക്കഠം 
ക്കു എന്നില്നിന്നുതന്നെ ജ്ഞാനസാധനങ്ങളും സിദ്ധിക്കും എന്നു കാണിക്കുന്നു: ബുൃഹ്മവും 
പ്രതൃഗാത്മാവും ഒന്നതന്നെയെന്നുള്ള അറിവും, ആ ബ്രഹ്മംതന്നെ ഞാന് എന ദുഡനിശ്ച 
യവും, പിന്നെ വിപരീതഭാവനയുണ്ടാകാതിരിക്കുകയെന്ന അസംമോഹവും ആദധ്യാത്മികാ 

ഭികളായ ഉപദ്രവങ്ങളെ സഹിക്കുവാനുള്ള ശക്തിയാകുന്ന ക്ഷമയും, സത്യവചനവും, തല് 

സഹിതമായ ബ്രഹ്മചയ്യാദികളും നേത്രാദികളായ ബാഹ്യയവ്രിയങ്ങളെ വിഷയങ്ങളില് പ്ര 

വൃത്തിക്കാതെ അടക്കാനുള്ള ശക്തിയാകുന്ന ദമവും വിഷയങ്ങളില് പ്രവേശിപ്പിക്കാതെ മന 

സ്സ്രിനെ നിഗഹിപ്പ്യാനുള്ള ശക്തിയാകുന്ന ശമവും ബ്രഹ്മനിഷ്ലകൊണ്ടു സിദ്ധിക്കാവുന്ന അ 
ഹിംസയും സ്വത സമദശനവും സ്വാത്മാനന്ദാനുഭവരൂപമായ സന്തുഷ്ടിയും ചിത്തൈകാ 
ഗ്യമാകുന്ന തപ്പസ്സും യാതൊരു പ്രാണികളേയും മനോവാക്കായങ്ങളാകുന്ന ത്രിവിധകരണ 
ങ്ങളെക്കൊണ്ടും ൭8ഖിപ്പിക്കാതിരിക്കുന്നതായ ദണ്ഡന്യാസം എന്നു പറയപ്പെടുന്ന ദാനവും 

ബ്രഹ്മവിഷ്ൃനിമിത്തമുള്ള കീത്തിയും, അതിന്െറ അഭാവത്തില് അകീര്തിയും ലൌകികസുഖ 
വും ആഭ്ധ്യാത്മികാടിഴഃഖവും ഉത്'പത്തിയും നാശവും ഭൂതങ്ങളില്നിന്നുള്ള ഭയവും തദഭാവ 
വും ഇങ്ങിനെ ഭിന്നങ്ങളായ സകല വികാരങ്ങളും പ്രാണികഠംക്ക്' എന്നില്നിന്നുണ്ടാകുന്നു. 
എന്നെ അറിഞ്ഞുപാസിക്കുന്നവക്ക ബുദ്ധിജ്ഞാനാടിശോഭന്ഗുണങ്ങളും അങ്ങിനെ ചെയ്യാ 
ത്തവക്ക ഭയം, 98ഖം, അകിത്തി മുതലായ അമംഗളങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നു. അതുകൊണ്ടു കല്യാ 

ണഗുണകാംക്ഷികഠം എന്നെ ഉപാസിക്കേണ്ടതാവശ്യം എന്നു സൂചിപ്പിച്ചു. 

6. മഹഷ്യഃ സപ്ലുപൂര്വേ ചത്വാരോമനവസ്തഥാ 

മല്ഭാവാ മാനസാജാതാ യേഷാം ലോകഇമാഃ പ്രജാഃ 

സപ്പമഹഷയടേഏഴു മഹഷിമാരും, തഥാപൃവ്വേ- അപ്രകാരം അവകിം മുമ്പുണ്ടായംചത്വാരഃ 

നാല്യ മഹഷിമാരും, മനവഭഃടമനുക്കളും, മല്ഭാവാഃ--എന്െറ ഭാവത്തോട്ടകൂടിയവരും, മാന 

സാഃ-സങ്കല്പത്തില്നിന്ന് , ജാതാഃ-ഉണ്ടായവരുമാകുന്നു, ലോകേടലോകത്തില്, ഇമാഃ പ്ര 
ജാഈ പ്രജകഠം, യേഷാംടയാതൊരുത്തരുടെയാകുന്നുവോ. 

സകല കല്യാണഗുണങ്ങളും എന്നില്നിന്നുണ്ടാകുന്നവയാകയാല് മോക്ഷേച്ഛുയുള്ള 
പര് എന്നെത്തന്നെയുപാസിക്കേണമെന്നുപദേശിച്ചശേഷം മന്ദബുദ്ധികളായ മുമുക്ഷുക്കഠംക്ക 
പാസിപ്പാന് യോഗ്യമായ തന്െറ സാമാന്യവിഭതിവിശേഷത്തെ വിവരിക്കുന്നു:-__പ്രാചീന 
ന്മാരായ ഭൂഗുമുതല് വസിഷ്ണര്വരെയുള്ള ഏഴു മഹഷ്ടിമാരും അതിന്നുമുമ്പേയുണ്ടായ സനകാ 

ദി നാലു മഹഷിമാരും സ്വായംഭവാടികളായ പതിനാലു മനുക്കളും ജഗല്സ്ൃഷ്ടാവും ബൃഹ്മാ 
വുമായ എന്െറ സങ്കല്ലത്തില്നിന്നുണ്ടായവരാകുന്നു. അവരില്സിന്നാണ്' ചരാചരാത്മക 
മായ ഈ ലോകത്തില് കാണപ്പെടുന്ന സകല പ്രജകളും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്'. യോനിസമ്പ 
ക്൭മില്പാത്തവരാകയാല് ഇവര് എന്നെപോലെ പ്രഭാവമുള്ളവരാകുന്നു. ഈ സകലലോക 
വും എന്റെ വിഭതിയാണെന്നു സൂചിപ്പിച്ചു. ഭഗും മരീചി, അത്രി, പുലസ്ത്യന്, പുലഹന്, 
ര്രതു, വസിഷ്ണര്, സഫ്ലൂഷികഠം. 

റു, ഏതാം വിഭതിം യോഗംച മരയോ വേത്തി തത്വതഃ 

സോ./വികമ്വേന യോഗേന യുജ്യതേ നാത്ര സംശയഃ. 

മമ-എന്െറ, ഏതാം വിഭൂതിം--ഈ വിഭൂതിയേയും, യോഗംചംയോഗത്തെയും, തത്വതഃ: 
യഥാത്ഥമായിട്ടു', യഃ വേത്തിടയാതൊരുവന് അറിയുന്നുവോ, സഃ-അവന്, അവികമ്വേന-- 
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എഏളക്കമില്ലാത്ത, യോഗേനം-യോഗത്തോടുകൂടെ, യുജ്യതേ--ചേരുന്നു, അത്രടഇതില്, ൯ സം 

ശയഃടസംശയമില്ല. 

തന്െറ യോഗശക്തിയേയുയം വിഭതിയേയും പറഞ്ഞശേഷം ഒതു രണ്ടും നന്നായറി 
ഞ്ഞാലുണ്ടാകുന്ന ഫലത്തെ പറയുന്നു വാസ്തവത്തില് ഞാന് നിര്ഗുണന്: ജീവാനുഗഹ 

ത്തിന്നായി ലോകത്തെ സൃഷ്ടിപ്പാന് മായയെ സ്വീകരിച്ചിട്ടു വിവിധാകൃതിയെ പ്രകാശിപ്പിി 
ക്കുന്നു. അതിനാല് ഈ ലോകം എന്െറ വിട്രതിയാകുന്നു. അങ്ങിനെ ബഹുരൂപനായി കാ 

അപ്പെടുന്നതു എന്െറ യോഗശക്തി നിമിത്തവുമാകുന്നു, എന്നുള്ള സത്യത്തെ ഏതൊരു 
സൃൂകഷ്ഷ്മുനിരീക്ഷകന് അറിയുന്നുവോ അവന്െറ ബുദ്ധിപൃത്തി എന്നെ മാത്രമല്ലാതെ ലോക 
ത്തെ വിഷയികരിക്കയില്ല. സര്വം വാസുദേവമയം എന്ന ഉറപ്പോോടുകൂടിയ യോഗം അവ 

ന്നു സിദ്ധിക്കും. ഇതില് സംശയത്തിന്നവകാശമില്ല. 

8. അഹം സര്വസൃപ്രദവോ മത്തഃ സര്വം പ്രവത്തതേ 

ഇതി മത്വാ ഭജന്തേമാം ബുധാ ഭാവസമന്വിതാഃ. 

അഹംടഞാന്, സര്വസ്യടസകലത്തിനെറ, പ്രഭവ ഉത്പത്തി കാരണമെന്നും, മത്തഎ 
ന്നിതനിന്നു, സര്വം-സകുലവും, പ്രവത്തതേം-പ്രവര്തിക്കുന്നു, ഇതിമത്വാ-എന്നു നിശ്ചയി 
ച്ചിട്ട', ബുധാഃടവിദ്വാന്മാര്, ഭാവസമനമ്പിതാഃടഭാവത്തോടുകൂടിയവരായിട്ടു', മാം ഭജന്തെം 
എന്നെ ഭജിക്കുന്നു 

വിചാരശീലനായ ആ യോഗി തരശ്വരസായ എന്െറ തത്വത്തെ എങ്ങിനെയറി 
യുന്നു ഏതുവിധം ഉപാസിക്കുന്നു എന്നു കാണിക്കുന്നു:--നിര്വിശേഷബ്ദഹ്മസ്വരൂപനായ 
ഞാന് മായയെ അംഗീകരിച്ചതിനാല് സര്വ പ്രപഞ്ചവും എന്നില്നിന്നുണ്ടാകുന്നു. കാജ്ും 
സകലവും കാരണത്തില്നിന്നു ഭിന്നമല്ല എന്നാണ് ന്യായം. മണ്പാത്രങ്ങളെല്പാം മണ്ണും 
പൊ൯ന്പാത്രങ്ങഥം പൊന്നും എന്നതുപോലെ മരശ്വരനില്നിന്നുണ്ടായ ലോകം തരശ്വ 
രന്തന്നെ മോക്ഷവും ജ്ഞാനാടികളായ മോക്ഷസാധനങ്ങളും ബന്ധവും ബന്ധഹഛേതുക്ക 
ളായ കാമാടിപ്ത്തികളുമായ സര്വവും ഇരശ്വരനായ എന്നില്നിന്നുണ്ടാകുന്നുവെന്ന്' ചി 
ന്താശീലന്മാരും വിദ്വാന്മാരുമായ മുമുക്ഷുക്കഠം ശാസ്ത്രാഭ്യാസംകൊണ്ടും ആചാഷ്യ്യോപദേശം 
കൊണ്ടും നിശ്ചയിച്ചിട്ടു സര്വം ബുഹ്മമയം എന്ന ഭാവത്തെ വിട്ടുകളയാതെ നിത്യവും എ 
ന്നെ ധ്യാനിക്കുന്നു. 

9. മച്ചിത്താമല്ഗതപ്രാണാ ബോധധയന്തഃ പരസ്തുരം 
കഥയന്തശ്ച മാം നിത്യം തുഷ്യന്തിച രമന്തിച. 

മച്ചിത്താഃ-എന്നില് ചിത്തത്തോടുകൂടിയും, മതഗതപ്രാണാഃ-എന്നില് ഇന്്ിയവ്യാപാരങ്ങ 
ളോടുകൂടിയുംഇരിക്കുന്നവരായിട്ട്'ം പരസ്സറരം--അന്യോന്യം, മാം-എന്നെ,ബോധധയന്തഃബോ 
ധിപ്പ്ിക്കുന്നവരും, കഥയന്തഃടപറയുന്നവരുമായിട്ടും നിത്യംടഎപ്പോഴും, തുഷ്യന്തിചംസ 
ത്തോഷിക്കുകയും, രമന്തിചടരമിക്കയും ചെയ്യുന്നു. 

അവരേതുവിധം സര്വേശ്വരനായ എന്നെ ഉപാസിക്കുന്നുവെന്നു കാണിക്കുന്നു; 
സര്വ ഭൂതാത്മാവായി സവിശേഷബ്രഷ്മമായി വിളങ്ങുന്ന എന്നില്തന്നെ മനസ്സിനെ സമ 

പ്ലിചും വാഗാദികളായ സകലേദ്രിയങ്ങളെക്കൊണ്ടു എന്നെക്കുറിച്ചു സംസ്ധാരിക്കുക 

എന്െറ സ്വരൂപനിരണയം ചെയ്യുന്ന വാഷ്യാത്ഥങ്ങളെ കേഠംകകെ എന്നിപ്രകാരം വ്യാപ 
രിച്ചം അവരവരുടെ ജ്ഞാനാനുസരണം എന്നെ അന്യോന്യം ധരിപ്പിച്ചും അവരവരുടെ 

അനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചും സംഭാഷണം ചെയ്തുംകൊണ്ടു മുമുക്ഷ്യക്കളായ വിദ്വാന്മാര് സന്തോ 
ഷിക്കുകയും ആനന്ദിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടു സമയത്തെ സഫലമായി കഴിക്കുന്നു. 

10). തേഷാം സതതയൃഴതാനാം ഭജതാം പ്രിതിപൂര്വകം 

ദദാമിബുദ്ധിഷോഗം തം യേനമാ മുപയാന്തി തേ 

സതതയുക്താനാടടേഎപ്പോഴും യോഗത്തോടുകൂടിയും, പ്രീതിപൂര്വകംടസന്തോഷത്തോടുകൂ 
ടെ, ഭജതാംടഭജിക്കുന്നവരുമായ, തേഷാം അവക്ക്, അഹംടഞാന്, ബുദ്ധിയോഗംജ്ഞാന 

യോഗത്തെ, ദദാമി നതകം, തേന-അതുകൊണ്ടു, തേ-അവര്, മാം-എന്നെ, ഉപയാന്തിം- 
പ്രാപിക്കുന്നു. 

ട് നനാ ത്ത്തെതി 
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മേല്പ്രകാരം ഭജിക്കുന്നവരെ ഭഗവാന് ഏഏതുവിധമനുഗഹിക്കും എന്നു കാണിക്കു 
ന്നു:--എപ്പോഴുചം വേദാന്തശ്രവണമനനാദികളില് പരിശ്രമിച്ചും സ്വസ്വരുപസാക്ഷാല് 
ക്രാരത്തിന്നായത്യന്തം ആഗഹിച്ചുംകൊണ്ടു ഭജിക്കുന്ന അവക്കു പരമാത്മാവായ ഞാന് അവ 
രുടെ സ്വരൂപത്തെ അറിയുകയെന്ന യോഗത്തെ_ജ്ഞാനയോഗത്തെ_നത്കഷം. അവരുടെ 
നിരന്തരഭജനുത്താല് ജ്ഞാനത്തിന്നു പ്രതിബന്ധമായ പുണ, റയപപാപങ്ങഴം നശിക്കയാല് ശുദ്ധ 

യായ ബുദ്ധിപ്ത്തിയില് അനാത്മഭാവം ഇല്ലാതാകയും പരമാത്മസാക്ഷാല്കാരം ജനിക്ക 
യും ചെയ്യും. ആ ജഈ്ഞാനത്താത് അവര് എന്നെ പ്രാപിക്കും. ദേഹാദികളില് ഉണ്ടായിരുന്ന 
ആത്മഭാവം സീങ്ങുമ്പോഠം അവര് എന്നോടുകൂടെ ചേരുകയും ചെയ്യും. ആത്മാവും ഇക്കാ 
പ്പെടുന്ന സകലവും ബ്രദ്മമെന്ന ഏകവസ്തു തന്നെ, തതിഭിന്നമായിട്ടൊന്നുമില്ലെന്ന ബോ 

ധം അവക്കുണ്ടാകും. അതെനെറ അനുഗ്രഹലക്ഷണമാകുന്നു. സര്വദാ ധ്യാനുനിഷ്കകൊണ്ടെ 

ല്ലാതെ അന്തഃകരണശുദ്ധിയും തദ്വാരാ ഈശ്വരാനുഗ്ഹവും, തദ്വാരാ സ്വരൂപാനുഭൂതിയും 
ഉണ്ടാകയില്ല. അതുകൊണ്ടു മുമുക്ഷുക്കഠം നിരന്തരം വേദാന്തവാകൃശ്രവണമനനുനിദിധ്യാസ 

ധാരണാധ്യാനനിരതന്മാരായിരിക്കേണമെന്നു സൂചിപ്പിച്ചു. 

11. തേഷാമേവാനുകമ്പാത്ഥ മഹമജ്ഞാനജും തമഃ 

നാശയാമ്യാത്മഭാവസ്ഥോ ഇഞാനദീിപേന ഭാസ്വതാ. 

തേഷാം ഏവടഅവരെകറിച്ചുതന്നെയുള്ള, അനുകമ്പാത്ഥംടദയവിമിത്തം, അഹംടഞാന്ം 

ആത്മഭാവസ്ഥഃഅന്ത്മകരണവ്വത്തിയില് ഇരിക്കുന്നവനായിട്ടു, ഭാസ്വതാടസ്വയമേവ പ്ര 
കാശിക്കുന്ന, ജ്ഞാനടീപേന ജ്ഞാനമാകുന്ന ടീപത്താരിം, അജ്ഞാനുജംടഅറിയാഷ്യനിമിത്ത 
മുണ്ടായ, തമ ഇരുട്ടിനെ, നാശയാമിടനശിപ്പിക്കുന്നേന്. 

സര്പ്വത നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിന്തിരുവടിയുടെ സാന്നിധ്യം അവരില് മുമ്പേതന്നെ 

യുണ്ടായിരിക്കേ അങ്ങുന്നു ബുദ്ധിയോഗത്തെ വതകുന്നുവെന്നു പറവാനെത്തു കാരണം എന്ന 
ശങ്കക്കു സമാധാനം:-_എല്ലാവരിലും ബ്രഹ്മസ്വരുപനായ ഞാന് വസിക്കുന്നുണ്ടെമ്കിലും അ 

നാദിയായ അജ്ഞാനുംനിമിത്തം എന്നെ എല്ലാവക്കം സാക്ഷാത്തായറിവാന് കഴികയില്ല. 
അതുകൊണ്ടു ശ്രവണമനനാടികളാല് എന്നെഅറിവാന് പരിശ്രമിക്കുന്നഅവരില് കാരുണ്യയഭ 
നിമിത്തം അവരുടെ അന്തഃകരണത്തില് ബുദ്ധ്യാരൂഡമനായിട്ടു ഞാനവരുടെ ആവരണത്തെ 
സീക്കുമ്പോഠം മാത്രമേ എന്നെ അറിവാന് കഴികയുള്ളൂ. അവരുടെ നിരന്തരഭാവനനിമിത്തം 
ശുദ്ധയായ ബുദ്ധിപ്ൃത്തിയില് പ്രകാശിച്ച ഞാന്_എന്െറ സ്വപ്രകാശജ്ഞാനസ്വരൂപ। 
ത്താല് സൂഷ്യ്ന് അന്ധകാരത്തെയെന്നപോലെ അജ്ഞാനാന്ധകാരത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നു. അ 
പ്രോ ഠം എന്നെ സാക്ഷാത്തായറിയുന്നു. സ്വയംപ്രകാശിക്കുന്ന സ്ൃയ്യനെ അന്ധന്മാര് കാണാ 
ത്തതുപോലെ നിരന്തരധ്യാനാദികളാല് ബുദ്ധിക്കു ശുദ്ധി സിദ്ധിക്കാതിരിക്കുന്നതുവരെ എ 
ന്നെ അറിവാന് കഴികയില്ല. സ്ഥിരനിഷ്ണ സിദ്ധിപ്പാനും അതുനിമിത്തം അന്തകരണം ശുദ്ധ 
മാവാനും എന്െറ അനുഗ്രഹംതന്നെ വേണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാന് നല്കുന്നുവെന്നു പ 

റഞ്ഞത്' എന്നു ധരിച്ചുകൊഠംക. 

അജജ്ുന ഉവാചടഅജജുനന് പറഞ്ഞു. 

19. പരം ബ്രഹ്മപരംധാമ പവിത്രം പരമം ഭവാന് 

പുരുഷം ശാശ്വതം ദിവ്യമാദിദേവമജം വിഭം 

18. ആഹുസ്ത്വാമുഷയഭ സര്വേ ദേവഷിന്നാരദസ്തഥാ 
അസിതോ ദേവലോവ്യാസഃ സ്വയം ചൈവ ബ്രവീഷിമേ. 

പരമം പവിത്രം-അത്ൃയല്കൃഷ്ണവും പരിശുദ്ധിയെ ജനിപ്പിക്കുന്നതും, പരംധാമ-അപ്രമേയ 

സ്ഥാനവുമായം ബ്രഹ്മ--ബ്യഹ്മം, ഭവാന്നിന്തിരുവടിതന്നെ, ദേവഷി& നാരദഃ-ദേവഷി 
യായ നാരദരും, അസിതഃ ദേവലഃ വ്യാസ്ഥഅസിതന്, ദേവലന്, വ്യാസന് മുതലായ, സ 
ല്വേ ജൂഷയടഎല്ലാ ജൂഷികളും, ത്വാം-നിന്തിരുവടിയെ, ശാശ്വതംടനിത്യനും, ടിയ ്യടേബു 

ദ്ധിഗുഹയില് വിളങ്ങുന്നവനും, ആടിടേവംടസര്വ്വകാരണ്ഭൂതനും പ്രകാശസ്വരൂപനും, അ 
ജംടജന്മരഹിതനുംം വിഭൂംടവ, ്യാപകനുമായ, പുരുഷം-പരമാത്മാവാണെന്നുൃ ആഹുഃടപറയുൂ 

ന്നും സ്വയംചനിന്തിരുവടിയും, മേ ബ്രവിഷി-എന്നോടരുളിച്ചെയ്യുന്നു. 
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മന്ദബുഭ്ധിമാനായ മുമക്ഷയവിന്നുപാസിപ്പാനായി ഭഗവാന്തന്നെ തന്െറ സാമാന്യ 
മായ വിഭൂതിയെ ആദ്യം പറഞ്ഞ. ഉപാസനുകൊണ്ടു ശുദ്ധാന്തഭകരണനായ മുമുക്ഷുവിന്നു 
നിര്ഗുണസ്വരൂുപോപാസനവും തല്ഫലവും പിന്നെ പ്രതിപാടിച്ച. ഇതെല്ലാം കേട്ടശേ 
ഷം നിര്ഗുണസ്വരൂപത്തെ മൂഡന്മാക്ടപാസിപ്പാന് സാധിക്കാത്തതുകൊണ്ടു അതി! മന്ദബു 
ഭ്ധിമാനായ മുമുക്ഷുവിനെ അനുഗഹിപ്പാന്വേണ്ടി തുപാധിസഹിതനായ പരമേശ്വരന്െറ 
സ്വരൂപവിശേഷത്തെ വിസ്തരിച്ച ചോടിച്ചറിവാന് ഭാവിക്കുന്ന അജ്ജനന് ഭഗവാനെ സ്ത്ര 
തിക്കുന്നു:--ഇവ്പിയങ്ങഠംകൊണ്ടറിവാന് കഴിയാത്തതും സ്തരണമാതൂത്താല് കല്ലകോടി ജന്മ 
അ്ങളില്ചെയ്തു പാപപടലങ്ങളെ നശിപ്പ്രിക്കുന്നതാകയാല് സൃഷ്യാഗ്യാദി സകല പവിരൂവ 
സ്തൂക്കളെക്കാഠം അത്യല്കൃഷ്ണപവിതരവും പ്രമാണങ്ങഠാംക്കവിഷയവുമായ ബ്രഷഹ്മമെന്ന സത്യ 
വസ്ത്ര ന്ദിന്തിരുവടിതന്നെയാകുന്നു. ഞാനിതെങ്ങിനെ അറിയുന്നുവെന്നാല് ദേവഷിയായ 
നാരദര്, അസിതന്, ദേവലന്, വ്യാസര്, മുതലായ സകല ജൂഷികളും നിന്തിരുവടിയെ സ 
വ്ൃയജഗല്കാരണഭൂതനും സര്പ്പരുടെയും ഹൃദയഗുഹയില് പ്രകാശിക്കുന്ന പരിപുണ്ണുപരമാ 
ത്മാവുമാണെന്നു പറയുന്നു. ഇപ്പ്യോഠം ഇതാ നിന്തിരുവടിയും അവിടുത്തെ ആ ദിവ്യസ്വരൂപ 

ത്തെ എന്നോടുപദേശിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു നിന്തിരുവടിതന്നെ പരബ്ദഹ്മം എന്നു ഞാനു 
റിഷ്യന്നു. 

14. സരവമേതദ്ദതംമന്നേ ഡന്മാം വദസി കേശവ 

നഹിതേ ഭഗവന് വ്യകതിം വിടൂര്ദ്ദേവാനദാനവാഃ. 

കേശവ।ടഹേ കേശവ! മാം യത്'വദസി-എന്നോട നിന്തിരുവടി യാതൊന്നിനെ പറയുന്നു 
വോ, ഏതത്” സര്വ്വംടഇതെല്ലറം, ജൂതംമന്യേടഞാന് സത്യമെന്നു ധരിക്കുന്നു, ഭഗവന്ടഹേ 
ഭഗവാനേ; തേ വ്യക്തിംടനിന്തിരുവടിയുടെ വ്ൃക്തിഭാവത്തെ, ദേവാഃംദേവന്മാരോ, ദാ൯ 

വാഃ വാടദാനവന്മാരോ, ന വിടഃ-അറിയുന്നില്ല. 

ശരി! ജൂഷികളും ഞാനും ഏത്രയോ പ്രാവശ്യം എങ്ങിനെയെല്ലാം പറഞ്ഞാലും അ 
തെല്ലാം അങ്ങിനെയിരുന്നുകൊള്ളട്ടെ. നിന്െറ നിശ്ചയം എന്താകുന്നു, എന്ന ആകാംക്ഷക്കു 
സമാധാനം:-_-ഹേ കേശവ! പരമേശ്വരനായ നിന്തിരുവടിയെന്നോടരുളിചെയ്യുന്നതെ 

ല്ലാം സത്യമെന്നുതന്നെ ഞാന് ധരിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാല് ദേവന്മാരാകട്ടെ ദാനവന്മാ 

രാകട്ടെ നിന്തിതവടിയുടെ ശരിയായ സത്യസ്വരൂപത്തെ അറിയുന്നില്ല. പിന്നെ ഇന്നുള്ള 

മനുഷ്യാദികളാരും അറികയില്ലെന്നു പറയേണമോ. അതുകൊണ്ടു അവിടുത്തെ അചിന്ത്യ 

മായ ഇരശ്വരഭാവത്തെകുറിച്ചു അവിടുന്നരുളിചെയ്യുന്നതുതന്നെ സത്യം എന്നു ഞാന് നി 
ശ്ചയിക്കുന്നു. ി 

15. സ്വയമേവാത്മനാത്മാനം വേത്ഥ ത്വം പുരുഷോത്തമ 

ഭൂതഭാവന। ഭൂതേശ।! ദേവദേവ! ജഗല്പതേ! 

ഭതഭാവമ്പം ഭൂതങ്ങളെ ഉത്ഭവിപ്പിക്കുന്നോവേ, ഭൂതേശംഭതങ്ങളെ പ്രവത്തിപ്പിക്കുന്നോവേം 

ദേവദേവ! ദേവന്മാരെയും ഷേഷ്യിപ്പിക്കുന്നോവേ! ജഗല്പതേംടലോകരക്ഷിതാവേ! പുരു 
ഷോത്തമ!ടഹേ ഉത്തമപുരുഷ, സ്വയംഏവആത്മനാടനിന്തിരുവടി തന്നാല്തന്നെ, ആത്മാ 
നം-ആത്മാവിനെ. വേത്ഥ അറിയുന്നു. 

ആകാശാദി സകലഭൂതങ്ങളെയും തന്നില്നിന്നുതന്നെ ജനിപ്പിക്കുന്ന ഹേ ഭൂതഭാവ 
൯! ആ ഭൂതങ്ങലില് അന്തയ്യാമിയായിരുന്നു അതാതുനില തെററാതെനിത്തി ചേഷ്ഠിപ്പിക്കുന്ന 

ഹേ ഭൂതേശ! ഭൂതങ്ങളില് അധിവസിക്കുന്ന അണ്ധ്യാദിദേവന്മാരെയും വ്യാപരിപ്പിക്കുന്ന ഹേ 

ദേവദേവ! അന്നം, ജലം, എന്ന രൂപത്തില് ഇരുന്നു സര്വ്വലോകത്തെയും പാലിക്കുന്ന ഫേ 
ജഗത്പതേ! സവ്ൃത പരിപുള്സ്റുനും മഹത്വംനിമിത്തം ഉത്തമനുമായ ഹേ പുരുഷോത്തമ! 

നിന്തിരുവടിയുടെ സഗുണവും നി൪ഗുണവുമായ സപ്വവിശേഷത്തെയും അങ്ങുന്നുതന്നെയറി 
യുന്നുള്ളൂ. അനന്തരജാതന്മാരായ ദേവന്മാ൪,ജ്ടഷികഠം, മുതലായവരാരും അങ്ങയെ അറിയുന്ന 
വരല്ല, എന്നഭിപ്രായം. 

16. വക്തുമഹസ്യശേഷേണ ദിവ്യം ഫ്യാത്മ വിഭുതയഃ 

യാഭിര്വിഭതിഭില്ലോകാനി മാം സ്തവം വ്യാപൃതിഷ്ണസി. 



1500 പത്താം അദ്ധ്യായം 

യാഭിഃ വിഭൂതിഭിഭടയാതൊരു വിഭൂതികളാല്, ഇമാന് ലോകാന്--ഈ ലോകങ്ങളെ വ്യാപൃയട 

വ്യാപിച്ചിട്ടു, ത്വം തിഷ്ഠസിടനിന്തിരുവടി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നുവോ, 'ആത്മവിഭതയഃടഅഞ്ങയു 
ടെ ആ വിഭൂതികരം, ടിവ്യാഃഹിടടില്യകഠംതന്നെ, അശേഷേണം-സമ്പുണ്ണുമായും, വക്തുംഅ 
ഹസിടപറവാനായ്യകകോണ്ടു അഹനാകുന്നു. 

ഹേ ഭഗവന്! അങ്ങയുടെ മഹിമയെ അഞ്ങുന്നുമാത്രമേ ശരിക്കറിയുന്നുള്ളവെന്നകാരണ 

ത്താല് ഏത്തേതുവിധങ്ങളായ ഭാവങ്ങളാല് ഇക്കാണപ്പെടുന്ന ലോകങ്ങളെയെല്ലാം വ്യാപി 

ച്ചുകൊണ്ടു നിന്തിരുവടിയിരിക്കുന്നുവോ അപ്രാകൃതങ്ങളായ ആ ടിവ്യവിഭതികളെ_വിലിമ 
ഭാവങ്ങളെ_സമ്പുണ്ണ്ണുമായും എനിക്കുപദേശിപ്പാന് അഹറന് അഞ്ങുന്നുതന്നെയാകുന്നു. കരുണ 
യോടുകൂടെയുപദേശിക്കേണമേ. 

111. കഥം വിദ്യാ മഹം യോഗിം സ്തവം സദാ പരിപചിന്തയന് 

കേഷു കേഷുച ഭാവേഷു ചിന്ത്യോസി ഭഗവന് മയാ. 

യോശഗിന്ടഹേ യോഗിയായിരിക്കുന്നോവേ!; ത്വാംടനിന്തിരുവടിയെ, പരിചിന്തയന് ധ്യാ 
നിക്കുന്നവനായിട്ടു, അഹം-ഞാന്, കഥം വിദ്യാം-എങ്ങിനെ അറിയുമോ, ഭഗവന്--ഹേ ഭ 
ഗവാന്പേ, കേഷുകേഷ്യഭാവേഷുട-ഏതേതുഭാവങ്ങളില്, മയാ--എന്നാല്, ചിന്ത്യഃ അസിടചി 
ന്തിക്കപ്പെടുവാന് യോഗ്യനാകുന്നു. 

മായാസ്വികാരംനിമിത്തം ഐശ്വയ്യുത്തോടുകൂടിയിരിക്കുന്ന ഹേ യോഗിന്! സവി 
ശേഷനായ നിന്തിരുവടിയെ സദാ ധ്യാനിച്ച് ശുദ്ധാന്തധകരണനായ ഞാന് മായാതിതനും 
നി്്യിശേഷനുമായ നിന്തിരുവടിയെ ഏതുവിധമായാലറിയുമോ, അപ്രകാരം മാഹാത്മയമുള്ള 
അങ്ങയുടെ വിഭൂതിവിശേഷത്തെ എന്നോടുപറവാന് അഞ്ങുന്നഹനാകുന്നു. ജഡങ്ങഠം, ചേ 
തനങ്ങാം; മനുഷ്യന് ദേവന്; എന്നിങ്ങിനെ ബഹുവിധങ്ങളായിരിക്കുന്ന ഏതേതുഭാവങ്ങ 
ളിലാണ്' ഞാനങ്ങയെധ്യാനിക്കേണ്ടത് ? ഏതേതുഭാവങ്ങളില് നിന്തിരുവടിസവിശേഷം പ്ര 
കാശിക്കുന്നു എന്നരുളിച്ചെയ്യേണമേ. 

18. വിസ്പുരേണാത്മനോയോഗം വിഭതിംച ജനാദ്ദന 

ഭൂയ കഥയ തൃപ്യിഹ്റി ശൃണ്വതേറ നാസ്തി ഭമ്യൃതം. 

ജനാര്ദന!-ഹേ സര്വ്വവ്യാപക, ആത്മനഃ യോഗം അങ്ങയുടെ ഐശ്വയ്യുത്തെയും വിഭ 

തിംചംവിഭതിയേയും., ഭയഃംവീണ്ടും, വിസ്തരേണം-വിശേഷിച്ചം. കഥയടപറഞ്ഞാലും, 

ഹിടയാതൊന്നുഹേതുവായിട്ടു, അമൃതം-അമൃതത്തെ, ശ്ൃണ്വതഃടകേഠംക്കുന്ന, മേടഎനിക്ക് 
തൃഫ്തിഃ നാസ്തി-മതിയാകുന്നില്ല. 

ജനി എന്ന വികാരമുള്ള സവ്വദൃശ്യവശ്ലുത്തിലുംവ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നതിനാല് ഹേ ജനാ 
ദന പരമാത്മാവായ നിന്തിരുവടിയുടെ മായാസ്വീകാരംനിമിത്തമുണ്ടായഐശ്വയ്യത്തെയും 
വിവിധഭാവത്തെയും നാമരൂപാദിഭേദങ്ങളോടുകൂടെ വിസ്തരിച്ച് വീണ്ടും പറയേണമേ. 
8, 9, 10 അദ്ധ്യായങ്ങളില് വിസ്തരിച്ചുപറഞ്ഞിരിക്കെ അരച്ചതിനെത്തന്നെ അരക്കുകയെ 
ന്നമട്ടില് ഇനിയും എന്തിനായിട്ടുപറയേണം എന്നഞ്ങുന്നുവിചാരിക്കരുതേ. എന്തുകൊണ്ണെ 
ന്നാല് നിന്തിരുവടിയരുളിച്ചെയുന്ന വാഗമൃതത്തെ ശ്രോതരദ്വാരാപാനുംചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കു 
ന്ന എനിക്കു കേട്ടതുമതിയെന്ന തൃഹ്ലിവരുന്നില്ല. അതിനാല് ഇനിയും കുറെകുൂടെ വിസ്തരിച്ച 

പറയേണം. മാത്രമല്ല മുമ്വേയരുജിച്ചെയ്തുതെല്ലാം അതിസ്തക്ഷ്മൂസംഗതിയാകയാല് വിശേ 
ഷേണ മനസ്സുതില് സാമാസ്യന്മാക്കു പ്രവേശിക്കാന് പ്രയാസമാകുന്നു. അതുകൊണ്ടുവേഗം 
മന്മസ്സ്രിലാകത്തക്കവിധം പറയേണം. 

ശ്രീഭഗവാനുവാച. 

19. ഹന്ത്[തേ കഥയിഷ്യാമി ടിവ്യാഫ്യ്യത്മ വിഭതയദഃ 

പ്രാധാന്മയതഃ കുരുശ്രേഷ്ഠ നാസ്ത് പ്യന്തോ വിസ്തരസയ) മേ. 
ഹന്ത-ആശ്ചയ്യം! ടിവ്യാഃ--അപ്രാകൃതങ്ങളായ, വിഭൂതയഃടവിഭതികാം, ടിവ്യാഃഹിടടിവ്യക 
തന്നെ തേകഥയിഷ്യാമിടനിന്നോടു ഞാന്പറയാം, പ്രാധാന്യയത3ടപ്രധാനമായവയെ, 
മേ-എനറെറം വിസ്ത്ൂരസ്യ-വിഭൂതിവിസ്ത്ൂരത്തിന്െറ, അന്2-അവസാനും, നാസ്തിടഇല്ല. 
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സവ്യന്ഞനാണെങ്കിലും ഭഗവാന് അജജുനന്െറ ചോദ്യത്തില്നിന്നു മന്ദന്മാരുടെ 
ബുദ്ധിമാന്ദ്യത്തെക്കുറിച്ചു പരിതപിക്കുന്നുവോ എന്ന മട്ടില് ദയയോടുകൂടെ അവരെ അനുഗ 
ഹിപ്പാന് പറയുന്നു: ഹേ അജജുന! ഇങ്ങിനെയാണോ മൂഡന്മാരുടെബുദ്ധിനില. ആശ്ച 
വയും. അവക്കിവാ൯തക്കവിധം ഏതേതുഭാവങ്ങളില് എന്റെറ തേജസ്സ്, ശക്തി, പെരരുഷം 
വിദ്യാം മഹത്വം എന്നീ വിഭൂതികഠം പ്രധാനമായി പ്രകാശിക്കുന്നുവോ. മൂഡനമാക് പ്രീതി, 

വ , ഉത്സാഹം, ശ്ര, ഭക്തി എന്നിവയെ ജനിപ്പിക്കുന്ന ആ ഭിവ്യവിഭതികളെ നിന്നോടുപറ 
യ്യാം. എല്ലാ വിഭൂതികളേയും ഞാന് പറയേണമെന്നു നീ ആഗഹിക്കേണ്ട. എന്തുകൊണ്ടെ 

ന്നധ്തര വിസ്തൂരത്തിന്നവസാനമില്ല. 

20. അഹമാത്മാ ഗഡാകേശ സര്വഭതാശയസ്ഥിതരുഃ 

അഹമാദിശ്ചമദ്ധ്യംച ഭതാനാമന്തഏവച, 

(ഗര്ഡാകാടനി 8) ഗുഡാകേശവടഹേ വിദയെജയിച്ചിരിക്കുന്ന അജളു൯! സപവ്വഭതാശയസ്ഥി 
തടസവ്ൃഭതങ്ങളുടെ ആശയത്തില് ഇരിക്കുന്ന, ആത്മാഅഹംആത്മാവു ഞാനാകുന്നു. (8 

താനാംടഭൂതങ്ങളുടെ, ആടിടതുപാദാനുകാരണവും മധ്യംടമധ്യവും, അന്തഃഏവച അഹം 
അവസാനവും ഞാനാകുന്നു, 

) മോക്ഷേച്ഛുയുള്ളവരുടെ ചിത്തശുദ്ധിക്കായിക്കൊണ്ടു ഉപാസിപ്പാ൯ യോഗ്യങ്ങളാ 

യ വിഭൂതികളെ പറയാംഎന്നാണ് പ്രതിജ്ഞ എങ്കിലും മുഖ്യാധികാരികഠം നിപ്പിശേഷനാ 
യ എന്നെത്തന്നെയാണുപാസിക്കേണ്ടതെന്നുറപ്പിക്ഷവാന് ആദ്യം പറയുന്നു:--ഹേ നിദ്ദയെ 

ജയിച്പിരിക്കുന്ന അജജുന! ബ്രഹ്മാവു മുതല് പുതക്കൊടിവരെയുള്ള സകലഭൂതങ്ങളുടേയും ബു 

ദ്ധിയാകുന്ന ഗുഹയില് സ്വയംപ്രകാശനും സവ്യസാക്ഷിയും നിവ്വികാരനും സംഗരഹിതനു 
മായിരിക്കുന്ന ആത്മാവു ഞാനാകുന്നു. ഈ ഭാവത്തെയാണ്' ബ്രഹ്മവിത്തുക്കഠം മുപാസിക്കേ 
ണ്ടത്” എന്നഭിപ്രായം. ഇനി മധ്യമാധികാരികഠംക്കുപാസ്ൃയമായ ഭാവത്തെപറയുന്നു:-_ആകാ 
ശാദി സവ്ൃഭൂതങ്ങളുടെ ഉപാദാനകാരണമായ അവ്യക്തവും വ്യക്താവസ്ഥയും-_സ്ഥിതിയഷും 
അന്തവും:-- പ്രലയസ്ഥാനവും ഞാനാകുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തിന്െറ കാരണവും; പ്രപഞ്ചസ്വ 
രൂപവും പ്രപഞ്ചലയസ്ഥാനവും ഞാനെന്നു ഭാവത്തില് മധ്യമന്മാരെന്നെ ഉപാസിച്ചുകൊ 
ള്ളട്ടെ എന്നഭിപ്രായം. ഇതു സഗുണാപാസ്തി. സ്വാത്മഭാവനം നിര്ഗുണോപാസ്ത്രി എന്നു 
ഭേടപ്പെടത്തിക്കാണിച്ചു. 

91. ആദിത്യഠനാമഹം വിഷ്ണുര്ജ്യോതിഷാം രവിരംശൂമാന് 

മരീചിമ്മരുതാ മസ്തി നക്ഷത്രാണാമഹം ശശീ. 

ആഴിത്യാനാംടഅദിതിപുത്രന്മാരുടെമധൃയത്തില്, വി്ണഃടവിഷ്ലും അഹംടഞാനാകുന്നു. ജ്യോതി 
ഷാംടേജ്യോതിസ്സുകളുടെ മധ്യത്തില്, അംശുമാന്ടപ്രഭയധികമുള്ള, രവിഃടസൂഷ്യനും, മരുതാം 
മരുത്തുക്കളുടെ മധ്യത്തില്, മരീചിഃടമരിചിയും, നക്ഷത്രാണാംടനക്ഷത്രങ്ങളുടെ മധ്യത്തില്, 

ശശിടചദ്രനും, അഹംടഞാനാകുന്നു. 

ുത്തമന്മാക്കം മധ്യമന്മാക്കും ഉപാസിപ്പാ൯ യോഗ്യമായ രൂപത്തെ പറഞ്ഞശേ 

ഷം മന്ദബുഭ്ധികഠംക്കുപാസിപ്പാനുള്ള രൂപങ്ങളെ പറയുന്നു:--അദിതിയുടെ പുത്രന്മാരില് 
ഞാന് വിഷ്ണുവാകുന്നു. ആ ദേവന് പരമേശ്വരന് എന്ന ഭാവത്തോടുകൂടെ ഉപാസ്യനാകുന്നു. 

അതുപോലെത്തന്നെ ജ്യോതിശ്ചക്രത്തിലുള്ള സപ്പജ്യോതിസ്സുകളും എനെറവിഭൂതികഠംതന്നെ. 
എത്മിലും ശോഭാധിക്യംനിമിത്തംസ്ൃയ്യന് പരമേശ്വരന് എന്നുപാസ്യന്. മരുത്തുകഠം എന്നു 
പറയപ്പെടുന്ന ദേവതാവിശേഷങ്ങളെല്പാം എന്െറ വിഭൂതികഠംതന്നെ എങ്കിലും അവരില് 
മരീചിയെന്ന ദേവതാവിശേഷം ഞാനാകുന്നുവെന്ന ഭാവത്താലുപാസ്യം. അശ്വിന്യയാദികളാ 
യ സകല നക്ഷത്രങ്ങളും എന്െറ വിഭതികളാണെമ്മിലും അവയില് ശോഭാധിക്യംനിമിത്തം 

ചയ്രന് ഞാനെന്നഭാവത്താത് ഉപാസ്യ൯. 

98.. വേദാനാം സാമവേദോസ്തി ദേവാനാമസ്തി വാസവഃ 
ഇന്ദ്രിയാണാം മനശ്ചാസ്ത്രി ഭതാനാമസ്തി ചേതനാ. 
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വേദങ്ങളില് സാമവേദവും ദേവന്മാരില് ഇന്ദ്രനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളില് മനസ്സും ജീവന്നു 
വാസസ്ഥാനങ്ങളായ ശരീരങ്ങളില് ബൃദ്ധിമുതല് സ്ഥൂലദേഹംവരെയുള്ള എല്ലാ അംഗങ്ങ 
ഭേയും വ്യാപരിപ്പ്ിക്കുന്ന ചൈതന്യാംശം_ആഭാസത്തോടുകൂടിയ ബുദ്ധിപ്പത്തി ഞാനാകുന്നു. 

8. രദ്രാണാം ശദ്മരശ്ചാസ്തി വിത്തേശോയക്ഷ രക്ഷസാം 
വസുനാം പാവകശ്ചാസ്ത്രി മേരുഃ ശിഖരിണാ മഹം. 

പതിനൊന്നു രദ്രന്മാരില് ശങ്കരന് എന്ന രുദൂനും; യക്ഷരക്ഷസ്സുകളില് കുബേരനും 
വസുക്കളില് അഗ്നിയും അത്ൃന്നതങ്ങളായ ശിഖരികളില് മഹാമേരുവും ഞാനാകുന്നു, 4 

94. പുരോധസാംച മുഖ്യംമാം വിദ്ധി പാത്ഥ ബ്ലഹസ്ത്തിം 

സേനാനിനാ മഹം സ്തുന്ദഃ സരസാമസ്തി സാഗരഃ. 
ആചായ്യുന്മാരില് മുഖ്യനായ വ്യാഴാചാഷ്്രും സൈന്യാധിപന്മാരില് സുബ്ബഹ്ണ്യ 

നും പുണ്യതീത്ഥങ്ങളില് സമുദ്വും ഞാനാകുന്നു. 

86. മഹഷീണാം ഭൂഗുരഹം ഗിരാമസ്തരേക മക്ഷരം 
യജ്ഞാനാം ജപയജേഞാസ്തി സ്ഥാവരാണാം ഹിമാലയ. 

മഹഷിമാരില് ഭഗുവും, വാക്കുകളില് ഏകാക്ഷരമായ ഓം എന്ന വാക്കും യജ്ഞങ്ങെ 

ജില് നാമയജ്ഞവും പവ്വതങ്ങളില് ഹിമാലയവും ഞാനാകുന്നു. 

ി 

96. അശ്വത്ഥഃ സര്വവൃക്ഷാണാം ദേവഷിണാംച നാരദഃ [ 
ഗന്ധര്വാണാം ചിത്രരഥഃ സിദ്ധാനാം കപിലോ മുനിഃ. 

11, ഉച്ചൈദഃശ്രവസമശ്വാനാം വിദ്ധിമാമമുതോത്ഭവം 

ഐരാവതം ഗജോേന്ദ്രാണാം നരാണാംച നരാധിപം. 

എല്ലാവൃക്ഷങ്ങളില്വെച്ചു് അശ്വത്ഥം എന്നു പറയപ്പെടുന്ന ആരവ്വക്ഷവും, ദേവ 

ഷികളിരഃ നാരദരും, ഗന്ധവ്വന്മാര്ില് ചിത്രരഥനും, സിദ്ധന്മാരില് ശ്രീകപിലമുനിയും, കുതി 
രകജില് അമൃതമഥനത്തില് ക്ഷീരസമദത്തില്നിന്നുത്ഭവിച്ച ഉച്ചൈഃശ്രവസ്സസെന്ന കുതിരയും 
ആനകളില് ഐരാവതവും, മനുഷ്യരില് രാജാവും ഞാനാകുന്നു. 

8. ആയയധാനാമഹം വജും ധേന്നാമസ്തി കാമധുക് 
പ്രജനശ്ചാസ്തികന്ദര്പഃ സര്പാണാമസ്തി വാസുകി. 

ആയ്യധങ്ങളില് വജ്യായുധവും, പശുക്കളില് കാമധേനുവും, ജന്ദിപ്പിക്കുന്നവരില് മ 
ന്മഥഥനും, സപ്പ്യങ്ങളില് വാസുകിയും ഞാനാകുന്നു. ലു 

0, അനന്തശ്ചാസ്തി നാഗാനാം വരുണോയാദസാമഹം 

പിതൃണാ മയ്യുമാചാസ്ത്ി യമഃ സംയമതാമഹം. 
നാഗങ്ങളില് ആടിശേഷനും, ജലദേവതകളില് വരുണനും പിതൃക്കളില് അയ്യമാ 

വും, ഭഷ്ടുന്മാരെ നിഗഹിക്കുന്നലരില് യമനും ഞാനാകുന്നു. 

80. പ്രഫ്ലാദശ്ചാമി ടൈത്യഠനാം കാലഃ കലയതാമഹം 
മൃഗാണാംച മുഗേന്രോഹം വൈനത്േയശ്ച പക്ഷിണാം. 

നി 

ദിതിപൃത്രവഗ്ുത്തില് പ്രഹ്ലാദനും, ശുഭാശുഭങ്ങളെ ജനിപ്പിക്കുന്നവരില് കാലസ്വരൂ 

പനും, മൃഗങ്ങളില് സിംഹവും, പക്ഷികളില് വിനതാപുത്രനായ ഗരുഡന്ദം ഞാനാക്ത്യ. 

81. പവനഃ പാവതാമസ്തി രാമഃ ശസ്ത്രഭൂതാമഹം 
ദ്ധഷാണാം മകരശ്ചാസ്തി സ്രോതസാമസ്തി ജാഹ്നവി. 

ശുദ്ധിവരുത്തുന്നവരില് വായുവും, ശസ്ത്രം എടുത്തവരില് ദശരഥപൃതരനായ ശ്രീരാമ 

ചന്ദ്രനും, മത്സ്യങ്ങളില് മകരമത്സ്യവും നടികളില് ഗംഗയും ഞാനാകുന്നു. 

89. സര്ഗാണാമാദിരന്തശ്ച മധ്യം ചൈവാഹമജതുന്പ 
അധ്യാത്മവിദ്യാ വിദ്യനാം വാദഃ പ്രവദതാമഹം. 
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സൃഷ്ടിവഗ്ലത്തില്പ്പെട്ട മഹത്തത്വം മുതല് സ്ഥൂലഭൂതങ്ങഠം വരെയുള്ള സപ്വ്വികാര 
ങ്ങളുടെയും ആടികാരണം ഞാനാകുന്നു. മണ്പാത്രങ്ങളെല്ലാററിന്നും മണ്ണൂകാരണമായിരിക്കു 
ന്നതുപോലെ കാരണം അങ്ങുന്നാണെങ്കില് കായ്യത്തില് അഞ്ങുന്നിരിക്കുന്നില്ലെല്ലൊ എന്നു 

_ശജ്മിക്കേണ്ട. കായ്യരഭാവത്തില് കാണപ്പെടുന്ന പ്രപഞ്ചത്തില് സത്താസ് പൃത്തിസ്വരൂപനാ 
യിട്ടു വിളങ്ങുന്നവന് ഞാന്തന്നെയാകയാല് മധ യവും ഞാന്തന്നെയാകുന്നു. മണ്പാത്രങ്ങ 

ളില് പാത്രാകൃതികഠംക്കാസ്റ്റദം മണ്ണായിരിക്കുന്നതുപോലെയെന്നറിയേണം. മഹദാദിവികാ 
രാത്മകപ്രപഞ്ചത്തിന്െറ നാശാവസ്ഥയും ഞാന്തന്നെ. ആ വികാരങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതാകുന്ന 
മഹാ പ്രലയത്തിലും അതാതാകൃതികഠംക്കധിഷ്ഠാനമായ ഞാന് മാത്രം അവശേഷിക്കുന്നതി 
നാല് നാശാവസ്ഥയില് ലയസ്ഥാനവും ഞാന്തന്നെ. മണ്പാത്രങ്ങളുടെ നാമരൂപങ്ങഠം 

നുശിക്കുമ്പോഴും അധിഷ്കാനമായ മണ്ണില്തന്നെ ലയിക്കുന്നതുപോലെ എന്നും കണ്ടകൊഠം 

ക. അഥവാ സൃഷ്യിവര്ഗങ്ങളുടെ ആടിഭതനായ ബ്രഹ്മാവും സംഹാരകത്താവായ ശിവനും 

മധ്യാവസ്ഥയില് രക്ഷകത്താവായ വിഷ്ണുവും ഞാന്തന്നെ എന്നും വു ൃയാഖ്യാനിക്കാം. ജ്ഞാ 

നഹേതുക്കളായ വേദശാസ്ത്രാദി സകലവില്യകളില് മോക്ഷഹേതുവായ അധ്യാത്മവിദ്യ_ 
പനിഷത്തുകഠം_ഞാനാകുന്നു. വാദം_ജല്പം_വിതണ്ഡം_.എന്ന മൂന്നുവിധ വാദങ്ങളില് അ 
ത്ഥത്തെ നിശ്ചയിക്കുന്നതിന്നു കാരണമായതുകൊണ്ടു വാദം ഞാനാകുന്നു. അത്ഥത്തില് സ്തറശി 
ക്കാതെ പലതും പറയുന്നതു ജല്പം. താന് പറയുന്നതിനെ ഉറപ്പിക്കുവാന്വേണ്ടി മാത്രം കുത 

ക്ര ചെയ്യുന്നതു വിതണ്ഡം. 

89. അക്ഷരാണാം അകാരോസ്തി ദ്വന്ദവഃസാമാസികസ്പുച 

അഹമേവാക്ഷയഃ കാലോധാതാഹം വിശ്വതോമുഖഃ. 

വര്ണങ്ങളില് അകാരവും സമാസസമൂഹത്തില് ദ്വന്ദ്വസമാസവും അക്ഷയമായ 

കാലവും സപ്വന്മാക്കം കമ്മഫലത്തെ കൊടുക്കുന്നവനും ഞാനാകുന്നു. 

34. മുത്യൂഃ സര്വഹരശ്ചാഹ മുത്ഭവശ്ച ഭവിഷ്യതാം 

കിത്തിഃ ശ്രീരവാക്ച നാരീണാം സ്ത്തിമ്മേധാ ധൃതിഃ ക്ഷമാ. 
സര്വത്തെയും അപഹരിക്കുന്നവരില് ഉത്യവും ഭവിപ്പാനുള്ളവയില് അഭിപ്പദ്ധിയും 

സ്റ്്രീകളില് കീത്തി._ശ്രീ_വാക്_സ്തൃതി_മേധാ_ധ്ൃതി_ക്ഷമാ_എന്ന ദേവതകളും ഞാനാകുന്നു. 

86 ബ്ലബഹല്സാമ തഥാ സാമ്ലാം ഗായത്രീ ഛന്ദസാമഹം 

മാസാനാം മാര്ഗശീഷോഹ മൂതരൂനാം കുസുമാകരഃ. 

സാമവേദങ്ങളില്:---രഥന്തരാദിസാമങ്ങളില് ബ്ൃഹല്സാമവും ഗായത്ര്യാദിഛന്ദോയു 

ക്തങ്ങളായ മന്ത്രങ്ങളില് 94 അക്ഷരമുള്ള ഗായത്രീമന്ൂവും ചൈത്രാദിമാസങ്ങളില് മൃഗശീ 
ഷ൦മകീരവും പൂര്ണചയ്ദ്രനും യോജിച്ചുവരുന്നതായ---ധനുമാസവും ശിശിരാടിജുതുക്കളില് 
വസന്തജുതുവും ഞാനാകുന്നു. 

96. ദ്യൂതം ഛലയതുമസ്തി തേജസ്സേജസ്വിനാമഹം 

ജയോസ്തി വൃയവസായോസ്്ി സത്വം സത്വവതാമഹം 

കപടംകൊണ്ടു പരസ്വത്തപഹരിക്കുന്നവരിലുള്ള വിദ്യയായ ചൂതുകളിയും പ്രാഗ 

ലിഭ്യം ഉള്ളവരുടെ പ്രഗല്ഭതയും ജയിക്കുന്നവരില് ജയവും ഉദ്യമികളില് ഉദ്യമവും സത്വ 

വാന്മാരില് സത്വഗുണവും ഞാനാകുന്നു. 

874. വൃഷ്ണീനാം വാസുടേവോസ്കി പാണ്ഡവാനാം ധനഞ്ജയഃ 

മുനീനാമപ്ൃഹം വ്യാസഃ കവീനാ മുശനാഃ കവിഭ. 

വൃഷ്ണികളില് വസുദേവപൃതൂനായ വാസുടേവനും പാണ്ഡുപൃതരന്മാരില് ധനംജയനു 

എന്നു സുപ്രസിദ്ധനായ അജജ്ുനനും മുനിമാരില് വ്യാസനും തത്വജ്ഞെന്മാരായ കവികളില് 
ഉശനസ്സ്' എന്നു പ്രസിദ്ധനായ ശുക്രാചാഷ്്നും ഞാനാകുന്നു. 

88. ഭണ്ഡൊദമയതാമസ്തി നീതിരസ്തി ജിഗീഷതാം 
മെൌനം ചൈവാസ്യി ഗുഫ്യഠനാം ജ്ഞാനം ജ്ഞാനവതാമഹം. 
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ഭഷ്ടൂന്മാരെ ശിക്ഷിക്കുന്നവരുടെ ദണ്ഡനം എന്ന ക്രിയയും, ജയിപ്പാനാഗഹിക്കുന്ന 
വരുടെ ശാസ്ത്രരനുസരണമായ ധമ്മമാഗ്ലും_ (ന്യായവും) ഗുഹ്യങ്ങളില് മൌനം_മനുനശീലം 

എന്നതും, ജ്ഞാനമുള്ളവരുടെ “ബ്രഹ്മവും ആത്മാവും ഒന്നുതന്നെ?"യെന്ന മോക്ഷസാധന 

മായ ജ്ഞാനവും ഞാനാകുന്നു. 

89. യച്ചാപി സര്വഭതാനാം ബീജം തദഹമജ്ജുന 

നതദസ്തി വിനായത്'സ്യാ ന്മയാഭതം ചരാചരം. 
യത് യാതൊന്ന് , സര്വഭൂതാനാംടസകല ഭൂതങ്ങളുടെ, ബീജം--ആദികാരണമോ, തത് അ 
ഹം-അതു ഞാന്, മയാവിനാ-എന്നോടുകൂടാതെ, ചരാചരംചരമോ അചരമോ ആയം 
യത് ഭൂതംസ്യാത് യാതൊരു വസ്തുവോ, തത് ന അസ്തി അങ്ങിനെയൊന്നില്ല. 

മേല്കാണിച്ചുവിധം വിഭതിവിശേഷത്തെ പറഞ്ഞശേഷം ഈ പ്രകരണത്തെ തപ 
സംഹരിപ്പാന് ഭാവിക്കുന്ന ഭഗവാന് കായ്യരൂപേണ കാണപ്പെടുന്നതു സകലവും കാരണം മാ 
തരമാകുന്നുവെന്ന ന്യായപ്രകാരം സകലവും ഞാന്തന്നെയെന്നു സാമാന്യേന ബോഷിപ്പിക്കു 
ന്നു:-__ഹേ അജ്ജുന! ആകാശാടിസപ്വഭതങ്ങളുടേയും ഉത് 'പത്തിക്കു കാരണമായ അവ്യക്തം 

എന്ന തത്വം യാതൊന്നോ അതു ഞാനാകുന്നു. കാഷ്ടം എന്നത്” കാരണം മാതരമാഷയാല് 
സവ്വവും ഞാന്തന്നെ എന്നു സൂചിപ്പിച്ചു. സിദ്ധിച്ച ഈ സംഗതിയെ വ്ൃൃതിരേകമുഖേന_ 
മറെറാരുവിധത്തില്പറയുന്നു:-_സച്ചിദാനുന്ദാനന്തബ്രഹ്മമായ എന്നോടുകൂടാതെ_എന്െറ 

സച്ചിദാനന്ദവ്യാപ്തിയെകൂടാതെ_ അതില്നിന്നു വേദിട്ടിരിക്കുന്നതായ ചരമോ അചരമോ 
ആയ വസ്ത്ര ജഗത്രയത്തിലും ഇല്ല. ഇക്കാണപ്പെഴന്നതു സകലവും ബ്രഹ്മംതന്നെ (ബ്രഫ്മൈ 
വേദം സവ്വം) എന്ന ശ്രുതിയുടെ അത്ഥത്തെ സ്തറഷ്ടൂമാക്കിയിരിക്കുന്നു. 

40. നാന്നോസ്തി മമ ദിവ്യാനാം വിഭതീിനാം പരംതപ! 

ഏഷതുദ്ദേശതഃ പ്രോക്തോ വിഭൂതേര്വിസ്പുരോമയാ. 

ദിപ്യാനാം-ടിവ്യകളായ, മമ വിഭൂതിനാം-എനെറ വിഭൂതികഠംക്ക്', അന്ഃ--അവസാനംം 

൯ അസ്ലിടഇല്ല. വിഭതെഃ വിസ്തൂര2-വിഭതിയുടെ വിസ്തൂരം,, മയാപ്രോശത॥ ഏഷടഎന്നാല് 
പറയപ്പെട്ട ഇതാകട്ടെ, ഉദ്ദേശതഃടസംഗഹം മാത്രമാകുന്നു. 

ജഗത്തു മുഴുവനും എന്െറ വിഭൂതിയായതുകൊണ്ടു അതിന്നവസാനമില്ലെന്നു കാണി 

കമന്നു:__നിവ്വികാരപരബ്ബദ്മത്തില് സവികാരങ്ങളായ മഹദാദിരത്വങ്ങളോടുകൂടെ ആവി 
ര്വിച്ചും തിരോധാനുംചെയ്തുംകൊണ്ടു കളിക്കുന്ന തരിഗുണാത്മികയായ മായയാതൊന്നോ അ 

തു ടിപ്യയാകുന്നു. കളിക്കാരി_നത്തകി_ആകുന്നു. ടീവ്യതിടകളിക്കുന്നു. അതിനാല് ടില്യം. 
ആ മായയില്സിന്നുണ്ടായവയെല്ലാം ടിവ്യകഠംതന്നെ. എന്െറ സാന്നിധ്യമാണ് “മഹദാ 
ഭിതത്വങ്ങഠം മായയില്നിന്നുത്ഭവിപ്പാന് കാരണം. ആകയാല് എന്െറ ആവിഭൂതികഠക്ക 
വസാനം_ഇതരയാണെന്നുള്ള അവധി ഇല്ല. ആഴിത്യന്മാരില് ഞാന് വിഷ്ണുവെന്നിങ്ങിനെ 
അവധിപ്പെടത്തി നിന്നോടു പറഞ്ഞവെന്നതു യാതൊന്നോ അതു നിന്നെ ഉദ്ദേശിച്ചു സ്ത 

ചിപ്പിച്ച സരാംശം മാത്രമാണെന്നു ധരിച്ചുകൊംക. 

41. യദ്ൃദ്പിഭതിമല് സത്വം ശ്രീമദ്ദൂര്ലിതമേവവാ 

തത്തദേവാവ ഗച്ഛുത്വം മമതേജോംശ സംഭവം. 

യതിയത് യാതൊന്നു യാതൊന്നു, വിഭൂതിമത് സത്വം-സമൃദ്ധിയുള്ള വസ്തരവോ, ശ്രീമതി. 

ശ്രീയുള്ളതോ, മര്ജിതംഏവവാടമഹത്തരമോ, തത്" രത് ടഅതാതുവസ്തം എന്െറ 
തേജോംശസംഭവംടതേജസ്സിന്െറ അംശത്തില്നിന്നുണ്ടായതാണെന്നു അവഗച്ഛുട അറിഞ്ഞ 
കൊഠാംക. 

അങ്ങിനെയാണെങ്കില് നിന്തിരുവടിയുടെ വിഭൂതിവിശേഷം അറിവാന് എന്തുപാ 
യം എന്നാണെങ്കില് ഇപ്പ്യോഠം പറയുന്നലക്ഷണംകൊണ്ടറിഞ്ഞുകൊഠംക എന്നുത്തരം പറ 
യുന്നു;__ഇഹലോകത്തിലോ പരലോകത്തിലോ ചേതനമോ അചേതനമോ ആയ ഏതൊ 
ന്നില് പ്രഭാവം ധനം പുണ്യകമ്മം വിദ്യാ തപസ്സ് ശൌഷ്യും ധൈയ്യും ഒരടായ്യും ശമം ദമം എ 

ന്ന സതഗുണങ്ങളുടെയോ ജ്ഞാനത്തിന്െറയോ സമൃദ്ധി കാണപ്പെടുന്നുവോ. ഓജസ്സ് തേ 
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ജസ്സ്റ് ബലം പൌരുഷം എന്നിവകൊണ്ടു അതിമഹത്തായിട്ടു യാതൊന്നുണ്ടോ. ലക്ഷ്മീ, കാ 

ന്തി ബുദ്ധി, കിത്തി, സ്ഫൂത്തി, പത്തിലകൊണ്ടു ശ്രീമത്തായി കാണപ്പെടുന്നതു യാതൊ 
ന്നോ അതെല്ലാം എനറെ പ്രകാശശക്തിയുടെ ലേശാംശത്തിരനിന്നുണ്ടായതാണെന്നു നീ 
ധരിച്ചുകൊംക. 

49. അഥവാ ബഫഹുനൈതേന കിം ജഞാതേന തവാജജുന 
നി വിഷ്ടഭ്യാഹ മിദം കൃല്സ്ലു മേകാംശേന സ്ഥിതോ ജഗത്". 

അഥവാ അല്ലെങ്കില്, ബബഹുനാ-ബഹുവിധത്തിലുള്ള, ഏതേനജ്ഞാതേനംജഈവിധം അറി 

യപ്പെട്ടതുകൊണ്ടു, അജജ്ുന। തവ കിം-ഹേ അര്ജുന നിണക്കെന്തുഫലം,അഹം--ഞാന്, 

ഇടംൃത്സ് നം ജഗത് ഈ സമസ്തുമായ ജഗത്തിനെ,ഏകാംശേനംഏകാംശംകൊണ്ടു', വിഷ്ട 

ഭ്യടവ്യാപിച്ചിട്ട് , സ്ഥിതഃടസ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. 

44ആഴിത്യാനാമഹം വിഷ്ണു?” എന്നാരംഭിച്ചിട്ടു, “ജ്ഞാനം ജഞാനുവതാമഹം""എന്ന 
അവസാസിക്കുന്നതുവരെയുള്ള മന്ൂങ്ങളെക്കൊണ്ടു മന്ദബുദ്ധികളുടെ ഉപാസനത്തിന്നായി 

വിഭൂതിവിശേഷങ്ങളെ പ്രതിപാദിച്ചുശേഷം ഇപ്പോഠം വിഭൂതിവിസ്തരജ്ഞാനംകൊണ്ടും ആ 
തിന്െറ ഉപാസനുംകൊണ്ടും പരമഫലമില്ലെന്നും നിവ്വിശേഷനായ പരമേശ്വരനെയാണ്: 
ബുദ്ധിമാന്മാരായ മുമുക്ഷുക്കഠം ഉപാസിക്കേണ്ടതെന്നും ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ടു അഭ്ധ്യായം 

അവസാനിപ്പിക്കുന്നു:__അല്ലയോ അജജുന! എന്െറ വിഭൂതികഠംക്കവസാനമില്ല. അവയെ 
പറവാനോഅറിവാനോ സാധിക്കയുമില്ല. ശുദ്ധാത്മാവും മുഖ്യാധികാരിയുമായനിണക്കബഹു 
വിധത്തിലുള്ള ഈ അറിവുകൊണ്ടെന്തുഫലം$ അതിന്െറ ഉപാസനുകൊണ്ടെ ചിത്തശുദ്ധിയോ 

മോക്ഷമോ സിദ്ധിക്കയില്ലെന്നു സാരം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാല് എല്ലാ വിഭൂതികളിലും ഈ 
ശ്വരത്വബുത്ധിയുണ്ടായാതല്് അനേകന് ഇശ്വരന് എന്നാണെല്ലൊ വന്നുകൂടുന്നതു്. ആരാ 
രോ ഇരശ്വരനേറയുംവിശേഷതാരതമ്യംനിമിത്തം ചിത്തത്തിന്നു പ്രസാദമോ ശാന്തിയോ സി 
ദ്ധിക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ടു മുഖ്യാധികാരിയായ നീ സംസാരബന്ധമുക്തിക്കായിട്ട സ്വേ 
ശ്വരനും ഏകനുമായ എന്നെ ഭേടബുദ്ധികൂടാതെ ഉപാസിപച്പുകൊഴംക. നിപ്യിശേഷനായ 

ഞാന് മായാകാജ്യമായി കാണപ്പെടുന്ന സകല ലോകത്തേയും ഏകാശംകൊണ്ടു വ്യാപിച്ചി 

രിക്കുന്നു. സപ്യാത്മാവായ ആ ഏകനായ എന്നെ സവ്വേശ്വരന് എന്നറിഞ്ഞപാസിച്ചുകൊ 
ക. പരിപുണ്ണുനായ പരമേശ്വരന് നിരവയനായിരിക്കേ ഏകാശം എന്ന അംശകല്ലനം 
സാധുവാകുന്നതെങ്ങിനെ എന്ന ശങ്കയുണ്ടാകും. അവയവമില്പാത്ത ആകാശത്തില് മേഘ 

ത്തില് വ്യാഫ്ലിയുള്ള ഭാഗത്തെ മേഘാകാശം എന്നു കല്ലിക്കുന്നതുപോലെ ന്ദിരംശമായ ; ബ്ര 
ഹ്മത്തിന്നും മായയില് വ ്യാഫിനിമിത്തം അതോട ചേന്നതുപോലെ വിചചരിക്കപ്പെടുന്ന [7] 
ഗത്തെ കല്ലിച്ചംകൊണ്ടാണ്” ഏകാംശം എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. “പാദോസ്യവിശ്വാഭര 

താനി?” എന്ന ശ്രുതിപ്രകാരം മായോപാധികമായ അംശത്താല് സവ്വലോകവ്യാപ്പി പറയ 
പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആകയാല് സവ്യാത്മാവായി .സവ്ൃത്തിലും വിച്ഛിത്തിയില്പാതെ സച്ചിദാനന്ദ 
സ്വരൂപേണ അനുസ്യൂത൯ായ എന്നെ സംസാരസാഗരത്തില്നിന്നുഭ്ധരിപ്പാനായിട്ടു സേവി 
ച്ച് കൃതാത്ഥനായി ഭവിക്കുക, എന്നുപദേശസാരം. മായാവ്യാപ്ലിയില്പാത്തതായ മുക്കാലം 
ശം മുക്തന്മാക്ഠാസ്റ്റടം എന്നുകൂടെ പുരുഷസ്മക്തസാരാംശം ധരിച്ചുകൊള്ളേണം. 

ഇതി ശ്രീമതഭഗവല്ഗീതാസ്മപനിഷല്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം യോഗശാസ്ത്രേ 
ശ്രീകൃഷ്ണാജതുനസംവാദേ വിഭൂതിവിസ്തരയോഗോനാമ ഭശമോദ്ധ്യായഃ സമാപ്പൂ. 

ശുഭമസ്ത. 



ഓം നമോഭഗവതേ വാസുദേവായ 

ശ്രീമത്ഭഗവല്ഗീതയില് 11.൦൦ അഭ്ധ്യായം. 
ടട. 

അജജ്കുന ഉവാച. 

1. മദനുഗ്രഹായ പരമം ഗുഹ്യ മധ്യാത്മസംജ്ഞിതം 

യത്ത്വയോക്തം വച സ്നേന മോഫേഠ്യ്യം ഖിഗതോമമ. 

മദനുഗഹായ-എന്നെ അനുഗ്രഹിപ്പ്യാനായ്കൊണ്ടു, അധ്യാത്മസംജഞിതംടആത്മാവിന്െറ 
സ്വരൂപവിവരണം എന്ന പേരോടുകൂടിയതും, പരമംടപരമാത്ഥവിഷയകവും, ഗുഹ്യംടഗോ 
പനുംചെയ്യുത്തക്കതുമായം യത് വചഃ-യാതൊരു വചനം, ത്വയാംനിന്തിരുവടിയാല്, ഉ. 
ക്തംടഉപദേശിക്കപ്പെട്ടുവോ, തേന-ആ വചനത്താല്, അയം മമ മോഹഃ-എന്റെറ ഈ 

മോഹം വിഗതഃടനശില്ച. 

പത്താമദ്ധ്യായത്തില് മന്ദബുദ്ധികഠം ചിത്തശുദ്ധിദ്വാരാ മോക്ഷം സാധിപ്പാന് 
ഉപായമായിട്ടു സ്വവിഭൂതിയെ ഉപാസിക്കേണമെന്നും, ബുദ്ധിമാന്മാരാകട്ടെ സ്യാത്മകമാ 
യ സഥഗുണസ്വരൂപത്തെത്തന്നെ ഉപാസിക്കേണമെന്നും സ്ൃചിപ്പിച്ചു. ഇപ്പോഠം അജ്ജുന 
൯൪൨ പ്രാത്ഥന നിമിത്തം മായാവിലാസത്താല് വിശ്വാത്മകനായ തന്െറ സ്വരൂപത്തെ 
അജ്്ജനന്നു കാട്ടിക്കൊടുത്തതിനെ 11_0ം അദ്ധ്യായത്തില് പ്രതിപാദിക്കുന്നു. 

അജജുനന് പറഞ്ഞു. 

ഹേ ഭഗവന്! എന്നെ അനുഗരഹിപ്പാ൯ ആത്മാവിന്െറ യഥാത്ഥ സ്വരൂപത്തെ 

വിവരിക്കുന്നതും അയോഗ്യന്മാരോടുപദേശിപ്പാന് പാടില്പാത്തതാകയാല് ഗോപനീയവും, 
ആത്മാവ്വ്” കത്താവും ഭോക്താവുമല്ലെന്നുള്ള പരമാത്ഥത്തെ സ്ഥാപിക്കുന്നതുമായ യാതൊരു. 

വചനം നിന്തിരുവടിയരുളിച്ചെയ്തുവോ ആ വചനത്താല് എന്െറ തെററായ ബോധം: 

ഞാന് കൊല്ലുന്നവനും ഭീഷ്ഠാടികഠം കൊല്ലപ്പെടുന്നവരുമാണെന്നുണ്ടായിരുന്ന വിചാരം-. 
ഇപ്പ്യോഠം നശിച്ചു. ശരീരം മനസ്സും ബുദ്ധി എന്നിവയല്പ ആത്മാവു” എന്നും ജന്മാദി സക. 

ല വികാരങ്ങളെയും അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്ന ഏകനായ പരമാത്മാവ്' യാതൊന്നും പ്രവൃത്തി 
ക്കന്നില്ലെന്നും നിന്തിരുവടിയുടെ കാരുണ്യത്താല് ജപ്പോോഠം സ്തൃഷ്യമായറിഞ്ഞു. 

2. ഭവാപ്പ്യയെൌ ഹിഭൂതാനാം ശ്രുത്െ വിസ്തൂരശോ മയാ. 

ത്വത്തദ കമലപത്രാക്ഷ മാഹാത്മ്യ മപിചാവ്യയം. 

കമലപത്രാക്ഷ--ഹേ പരമാത്മന്!, ഹിടയാതൊന്നു ഹേതുവായിട്ടു, ത്വത്തഃട:നിന്തിരുവടി 

യില്നിന്നുതന്നെ, ഭൂതാനാം ഭൂതങ്ങളുടെ, ഭവാപ്യയൌടതല്പത്തിനാശങ്ങഠം, വിസ്തൂരശമ: 
വിസ്ലരിച്ച്ം മയാടഎന്നാല്, ശ്രുത്രെടകോക്കപ്പെട്ടു, അവ്യയംടനാശമില്പാത്തതായ 
മാഹാത്മ്യം അപിചടമാഹാത്മ്യവും, ശ്രുതം-കോകക്കപ്പെട്ടു. 

ഭഗവാന് ചെയ്തു ഉപകാരത്തെ കാണിച്ചുകൊണ്ട ഭഗവാനെ സ്തൂതിച്ചതിന്നുശേഷം 
ഭഗവാന്െറ ആ സ്വരൂപത്തെ കാണ്മാന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടു ഭഗവന്മാഹാത്മ്യത്തെ കിച്ചു 
പ്രസ്താവിക്കുന്നു:---ഹേ പരമാത്മന്൯) നിന്തിരുപടിയില്നിന്നുതന്നെ ആകാശാദി ഭൂതങ്ങളു 
ടേയും അവയില്നിന്നുണ്ടായ സകല കായ്യുങ്ങളുടേയും ഉല്പത്തിലയങ്ങളേയും നിന്തിരുവ 
ട്ടിയുടെ സപ്യാത്മഭാവത്തെയും സവ്വേശ്വരത്വത്തെയും ഞാന് വിസ്തരിച്ചു കേട്ടു. 

കമലപത്രാക്ഷി” എന്ന പടത്തിന്നു ““താമരസാക്ഷ്" എന്ന സാധാരണമായ 
അത്ഥം പറയാതെ “*പരമാത്മന്'" എന്നെഴുതിയത് ഈ അധ്യായത്തിലെ പ്രകൃതത്തെ സ്യ 

ചിപ്പിക്കുന്നതിന്നായത്ഥം ധരിക്കേണം എന്നു വിചാരത്താലാകുന്നു. ആയത്ഥം എങ്ങിനെ 
വരും എന്നാല്: കം ബൃഹ്മസുഖം. അതിനെ ““അലതി""ടപ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു എന്നതു യാ 
തൊന്നോ അതു “കമലം? ബ്രഹ്മസുഖപ്രകാശകം. അതാകുന്ന പതരംടപതനത്തില്ന്ദിന്നു 
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ത്രാണംചെയ്യുന്നത്' കമലപത്രം. അതിനാത് ആലക്ഷിക്കപ്പെടന്നവന്-പ്രാപിക്കുപ്പെടന്ന 
വ൯---കമലപത്രാക്ഷന്. ജ്ഞാനത്താല് പ്രാപ്യമായ പരമാത്മാവ് എന്നത്ഥം. മഹാനാ 

യടസവ്വത വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന, ആത്മാ-സ്വരൂപമുള്ളവന് മഹാത്മാവ്. അതിന്െറ ഭാവം 
മാഹാത്മ്യം-സാവ്യയാത്മ്യം എന്നത്ഥം “അഹം കൃത്സ് നസ്യ ജഗതഃ പ്രഭവഃ പ്രലയസ്ത്ഥാ?? 
ജഗത്തിന്െറ ഉല്പത്തിപ്രലയസ്ഥാനം ഞാന് എന്നും. ““പ്രകൃതിം സ്വാമവഷ്കഭ്യ"" എന്െറ 
പ്രകൃതിയെ അവലംബിച്ചിട്ടു ഞാനിതെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നുവെന്നും മുമ്പെ ഭഗവാനരുളിച്ചെ 
യ്്ിട്ടുണ്ടു'. ഇതെല്ലാം ഓത്തുകൊണ്ടാണ്' “4ശ്രുതൌ വിസ്തരശോമയാ?" എന്നജജുനന് പറ 
ഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 

9. ഏവമേതദൃഥാത്ഥതവ മാത്മാനം പരമേശ്വര! 

ദൂഷ്യൂമിച്ഛാമിതേ രൂപ മൈശ്വരം പുരുഷോത്തമ. 

പരമേശ്വര!ട-ഹേ സപ്വോത്തമനായ ന്ിയന്താവേ/, യഥാ ആത്ഥ-എപ്രകാരം ന്ിന്തിരുവ 
ട്രി പറയുന്നുവോ, ഏതത് തേ ഐശ്വരം രൂപം--ഈ നിന്തിരുവടിഷുടെ ഈശ്വരസ്വരൂപം 

ഏവം--ഇപ്രകാരംതന്നെ, പുരുഷോത്തമ-ഹേ ഉത്തമപുരുഷ, ദുഷ്ട ഇച്ഛാമിടഞാന് കാ 

ണ്മാനാഗ്രഹിക്കുന്നു. 

സപ്യത്തെയും അതിശയിക്കുന്നതുകൊണ്ടു്" പരമനായും സവ്വൃത്തെയും വ്യാപരിപ്പി 
ക്കുന്നതുകൊണ്ടു ഈശ്വരനായുമിരിക്കുന്ന ഹേ പരമേശ്വര! സപവ്യണഞനായ ന്നിന്തിരുവടി 
അരുളിച്ചെയ്തതു സത്യംതന്നെ. സവ്ൃത്തിന്നും കാരണവും സവ്വത വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നതും സ 

വ്യത്തെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതും ന്ദിന്തിരുവടിയെന്നതില് സംശയമില്ല. പരീക്ഷിച്ചറിയേണ 
മെന്നുമില്ല. സപ്യേശ്വരനായ നിന്തിരുവടിയുടെ വചനം അസത്യമാകയില്ല. എന്നാല് 
നിന്തിരുവടിയുടെ അനുഗ്രഹത്തിന്നു പാത്രമായ് ഭവിച്ചിരിക്കുന്ന എനിക്ക്” ഹേ പുരുഷോ 
ത്തമ! എന്െറ ജന്മസാഫല്യത്തിന്നായിട്ട അങ്ങയുടെ സമഗ്രമായ ജ്ഞാനം, തേജസ്സ്ം ശ 
ക്തിയെന്നിവകൊണ്ടു ശോഭിക്കുന്നതും സവ്യാത്മകവുമായ സ്വരൂപത്തെ കാണ്മാന് ഞാനാ 
ഗ്രഹിക്കുന്നു. 

4. മസ്പസേയടി തച്ഛക്യം മയാദ്രഷ്ടമിതി പ്രഭോ 

യോഗേശ്വര തതോ മേ ത്വം ദശയാത്മാന മവ്യയം. 
പ്രഭോ!ടഹേ സവത്തിന്നും ശക്ത, മയാദ്ൃഷ് $ം-എന്നാല് കാണ്മാന്, ശക്യം യടി മന്ദ്യ 
സേടസാധ്യമാണെന്നു വിചാരിക്കുന്നുവെങ്കില്, യോഗേശ്വരടജ്ഞാനയോഗത്തിന്െറ പ്ര 
വത്തക!, തതഃ അതുകൊണ്ടു, അവ്യയംടനാശരഹിതമായ, ആത്മാനംടസ്വരൂപത്തെ, മേ 
ദശയ-എനിക്കു കാട്ടിത്തരേണമേ. 

സൃഷ്ടി, സ്ഥിതി, ലയം, പ്രവേശം, നിയമനം എന്നിവക്കെല്ലാം സമത്ഥനായ 
മഹാപ്രഭോ! അങ്ങയുടെ ആ രൂപം എന്നാല് കാണ്മാന് സാധിക്കുന്നതാണെന്നു വിന്തിരുവടി 
വിചാരിക്കുന്നുവെങ്കില് ബ്രഹ്മവും ആത്മാവും ഒന്നുതന്നെയെന്നു ഭക്തന്മാക്കനുഭവപ്പെടുത്തു 

ന്ന ജ്ഞാനയോഗപ്രവത്തക! നാശമില്പാത്തതുകൊണ്ടും ആശ്രിതന്മാരുടെ നാശത്തെ തീക്ട 
ന്നതുകൊണ്ടും നാശമില്ലാത്ത ആ സ്വരൂപം എനിക്കു കാട്ടിത്തരുവാന് കരുണയുയണ്ടാകേണമേ 
എന്നു ഭഗവാനോടജജനന് പ്രാത്ധഥിച്ചു. 

ശ്രീഭഗവാനുവാചടശ്രീഭഗവാന് പറഞ്ഞു. 

൭. പശ്യ മേ പാത്ഥ! രൂപാണി ശതശേോഥ സഹസ്രശഃ 

നാനാ വിധാനി ദിവ്യാനി നാനാ വണ്ണാകൃതീനിച. 

6. പശ്യാടിത്യാന് വസൂന് രദ്രാ നശ്വിനൌ മരുതസ്തഥാ 

ബഹു) ദൂഷ്ടപൂര്വാണി പശ്യാശ്ചയ്യാണി ഭാരത. 

ടില്യാനിടമായയില്യിന്നുണ്ടായവയും, നാനാവര്ണാകൃതീനിചം-ബഹുവര്ണങ്ങളും ആകൃതീ 
കളൂമുള്ളവയുമായ, മേരുപാണി-എന്റെറ രൂപങ്ങളെ, അഥശതശഭ സഹസ്റ്രശഃ പശ്യടളടന് 
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തന്നെ നൂറായിട്ടോ ആയിരമായിട്ടോ കണ്ടുകൊഠംക, ആടിത്യാന്-അദിതിപൃത്രന്മാരെയും, 
വസ്യന്-വസുക്കളെയും, ആദ്രാന്രുദുന്മ്രെയും, അശ്വിനൌം-അശ്വിനീദേവന്മാരെയും, ത 
ഥാമരുതഃടഅപ്രകാരം മരുത്തുകളെയും് അദൃഷ്ടപൃവാണിടമുമ്പെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത, ബഹൂനി 
ആശ്ചയ്യാണി അനേകം ആശ്ചയ്യുങ്ങളെ, ഭാരത്വ-ഹേ ഭരതകലോത്പന്ന, പശ്യടനീ കണ്ടു 

കൊഠാംക. 

പ്രാത്ഥിച്ച അര്ജുനനോടു ഭഗവാന് പറയുന്നു! ഹേ പാത്ഥ! ഹേ ഭാരത! എന്െറ 
മായാശക്തിയില്നിന്നുണ്ടായവയും ബഹുവിധ രൂപങ്ങളും നാമധേയങ്ങളുമുള്ളവയും ഇതി 
ന്നുമുമ്പെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവയും ആശ്ചദ്യരകരങ്ങളുമായ ആഭിതൃന്മാര്, വസുക്കഠം, ര്ദുന്മാര്, 
അശ്വികഠം, മരുത്തുകഠം, എന്നിങ്ങിനെ ൬൨നറായിരമായിട്ടു കാലവിളംബം കൂടാതെ 
തന്നെ കണ്ടുകൊഠംക. 

ഇശ്വരസ്വരുപം കാണ്മാനാഗ്രഹിച്ച അജ്ജുനുന്നു സവ്യതര നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ 
വൈഷ്ണുവരുപത്തെ കാട്ടിക്കൊടുക്കാതെ ദേവാദിനാനാരൂപങ്ങളുടങ്ങിയ രൂപത്തെ കാട്ടി 
ക്കൊടുപ്പാനൊരുങ്ങിയതിന്െറ സാരമെനത്തെന്നാല് രൂപങ്ങളും നാമങ്ങളും മായികങ്ങളാക 

യാല് ഒരു രൂപത്തിലും പ്രത്യേകം മനസ്സൂറപ്പിക്കാതെ സര്വാധിഷ്ണാനുമായ ഏകതത്വത്തില് 
വിരന്തരഭാവനയാണ്' യഥാത്ഥോപാസനയുടെ സ്വരപം എന്നു ബോധിപ്പ്ിക്കുവാന് വേ 
ണ്ടീട്ടാണെന്നു ധരിക്കേണം. എല്ലാ നാമര്യപങ്ങളും എന്നിലിരിക്കുന്നതിനാല് ഏകനായ 
എന്നെ ഭജിക്കുന്നതുതന്നെ സമഗ്രമായ ഭജനം എന്നു സാരം. 

1. ഇഹൈകസ്ഥം ജഗല്കൃത്സ്നം പശ്യാട്യ സചരാചരം 
മമദേഹേ ഗുഡാകേശ യച്ചാന് ദൃഷ്ടൂമിച്ഛസി. 

ഗുഡാകേശ!ടഹേ അജ്്ജുന! സചരാചരംടസ്ഥാവരങ്ങളോടും ജംഗമങ്ങളോടുംകൂടിയം ] 

ത്സ്നംജഗത് -സര്വമായ ലോകം. ഏകസ്ഥംടഒരേടത്തിരിക്കുന്നതായിട്ടു', ഇഹമമദേഹേം: 

ഈ എന്െറ ദേഹത്തില്, അദ്യപശ്യ-ഇപ്പ്യോഠം കണ്ടുകൊഠംകം, അന്യൃത്'യത് ചടഅന്്യമായ 
ഏതൊന്നിനെ, ദഷ്ടടം--കാണ്മാന്, ഇച്ഛുസിടനി ഇച്ഛിക്കുന്നുവോ, ത്രത് അപിപശ്യടഅതും 
കണ്ടു കൊഠംക). 

എവിടെയാണ് ആശ്ചയ്യുങ്ങളായ നാനാവിധരൂപങ്ങളെ കാണേണ്ടതെന്ന ആകാം 
ക്ഷക്കു സമാധാനം:-_-വത്തുളമായും ചുറവപാടും ഉള്ളതുമായ തലമുടിയുള്ളതുകൊണ്ടു ഗുഡാ 
കേശന് എന്ന സംബോധനം:-_ഹേ ഗുഡാകേശ। ഇളകുന്നതും ഇളകാത്തതുമായ സകലപ 
ഭാത്ഥങ്ങളും അടങ്ങീട്ടുള്ളതും ഒരേടത്തുതന്നെ നില്ക്കുന്നതുമായ സകല ജഗത്തും ജയാപജയ 
ങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച മറെറന്തെമ്കിലും കാണ്മാന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കില് അതും എന്െറ ഈ 

ശരീരത്തില്തന്നെ നീ കണ്ടുകൊഠംക. 

8. നതുമാം ശകൃസേദ്രഷ് ൭ മനേനൈവ സ്വചക്ഷൃഷാ 

ദിവ്യം ദദാമിതേ ചക്ഷുഃ പശ്യ മേ യോഗമൈശ്വരം. 

തും-എന്നാത, അനേന സ്വചക്ഷുഷാംഈ നിന്െറ കണ്ണിനാല്, മാം ദൂഷ്ടും-എന്നെ കാ 

ണ്മാനാജ്ക്ോണ്ടു', നശക്യസെം-നീ ശക്തനാകയില്ല, (ശക്ഷ്യസെ? എന്നും പാഠമുണ്ട്. അ 
ത്ഥത്തിന്നു ഭേദമില്ല.) ദിവ്യംതേജോമയമായ, ചക്ഷുഃടനേതരം, തേടനിണക്ക്$ ദദാമിടതരാം 
മേ-എന്െറ, ഐശ്വരം-ഈശ്വരത്വകാരണമായ, യോഗംപശ്യ-യോഗം കണ്ടുകൊംക. 

എന്നാല് പണ്ടു നീ ഇന്ദ്രാദിഭേവന്മാരെ കണ്ടതുപോലെ എന്െറ അപ്പാകൃതവും 

ദിപ്യവുമായ വിശ്വരൂപത്തെ കാണ്മാന് നിണക്കു സാധിക്കയില്ല. പിന്നെയെങ്ങിനെ ഞാന് 
കാണും എന്നു വിഷാദം വേണ്ട. എന്െറ ടരിവ്യമായ തേജസ്സ്വരൂപത്തെ കാണ്മാന് സമത്ഥ 

മായ ടിവ്യനേതം ഞാന് നിണക്കു തരാം. ആ കണ്ണുകൊണ്ടു എന്െറ ഇരശ്വരഭാവത്തിന്നു 

കാരണമായിരിക്കുന്ന യോഗമായാപ്രഭാവത്തെ നീ കണ്ടുകൊഠംക. നിര്ഗുണനും നിരാകാര 
നും ഏകനുമായ പരിപുണ്ണ്ണബ്ഹ്മമായ ഞാന് സര്വലോകസ്തഷ്ട ച്രാദികാരണ പരമേശ്വര 
നായതെങ്ങിനെയെന്നു നി കണ്ടുകൊഠംക. 
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സംജയ ഉവാചം:സംജയന് പറഞ്ഞ. 

9. ഏവമുക്ത്വാ തതോ രാജന് മഹായോഗേശ്വരോ ഹരിഃ 

ദശയാമാസ പാത്ഥായ പരമം രൂപ മൈശ്വരം. 

തതഃഅനന്തരം, മഹായോഗേശ്വരഃടമഹാനും യോഗേശ്വരനുമായ, ഹരിഃടേപരമാത്മാ 
വു്, ഏവം ഉക്ത്വാട ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിട്ട്, പരമംടനിരതിശയവും ഐശ്വരംടഇരശ്വര 
സംബന്ധിയുമായ, രൂപംടരുപത്തെ, പാത്ഥായടഅജ്ജുനന്നു, ദഭശയാമാസ-കാട്ടിക്കൊ 

ടുത്തു. 

ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞതിന്നുശേഷം മഹാ മായയെ പ്രവൃത്തിപ്പിക്കുന്നവനും സ്വഭക്ത 
ന്മാരുടെ മായാബന്ധത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന പരമാത്മാവുമായ മഹായോഗേശ്വരന് ഇശ്വര 
ഭാവത്തെ പ്രത്യക്ഷമാക്കുന്നതും നിരതിശയവുമായ സ്വരൂപത്തെ അജ്ജുനന്നു കാണ്മാന്ത 
ക്കവിധം പ്രകാശിപ്പിച്ചു. 

10. അനേകവക്'തൂനയന മനേകാത്തഭുതദശനം 

അനേകദിവ്യാഭരണം ടിവ്യാനേകോട്ടതായയധം. 

അനേകവക് തൂനയനം--അനേകം മുഖങ്ങളോടും നയനങ്ങളോടും കൂടിയതും, അനേകാത്തഭുത 
ദശനംടഅനേകങ്ങളായ അത്ഭുതദശനങ്ങളോടു കൂടിയതും, അനേകടില്യാഭരണം-അനേക 
ങ്ങളും ടിപ്യങ്ങളുമായ ആഭരണങ്ങളോടുകൂടിയതും, ടില്യാനേകോട്യതായുധംടടിവ ്യങ്ങളും അ 
നേകങ്ങളും ഉദ്യതങ്ങളുമായ ആയുധങ്ങളോടുകൂടിയതും. 

ആ രൂപത്തെ സംജയന് ധ്ൃതരാഫ്ണക്ക വണ്ണിച്ചുകോപ്പിക്കുന്നു:__അനേകമുഖങ്ങളും 
നേത്രങ്ങളും ആ രൂപത്തിന്നുണ്ടു്. വികൃതങ്ങളും സെരമ്യങ്ങളും സാധാരണങ്ങളും ഭയങ്കരത്ങ 
മും മുകളിലും താഴത്തും വിലങ്ങത്തിലും വ്യാപിച്ചവയും ടിവ്യങ്ങളും ആശ്ച്യരരങ്ങളുമായ അ 
നേക ദശനങ്ങഠംക്കാസ്റ്റദവും, അപരിമിതപ്രഭയോടുകൂടിയ അനേക ഭിവ്യാഭരണങ്ങളും ഉയ 
ത്തിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ചക്രം ഗദാ മുതലായ അനേക ടിവ്യായുധങ്ങളും ധരിച്ചിരിക്കുന്നതും. 

11. ടിവ്യമാല്യംബരധരം ദിവ്ൃയഗന്ധാനു ലേപനം 

സര്വാശ്ചയ്യുമയം ദേവ മനന്തം വിശ്വതോമുഖം. 

ടിവ്യമാല്യാംബരധരംടിവ്യങ്ങളായ മാലകളും വസ്ത്രങ്ങളും ധരിച്ചിരിക്കുന്നതും, ദിവ യഗന്ധാ 

നുലേപനംടിവ്യഗന്ധമുള്ള അനുലേപന്ത്തോടുകൂടിയതും, സവ്യാശ്ചയ്യുമയം-സകലാശ്ചദ്യു 

ങ്ങളും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും, ദേവം--എങ്ങും പ്രകാശത്തോടുകൂടിയതും, അനന്തം-അപരി 
ച്ിന്നവും, സവ്യതോമുഖംടസവ്യാത്മകവുമായിരുന്നു. 

തേജസ്സ്, ബലം, വീയ്യം, ശക്തി, രൂപം, ഗുണം, അവയവം, സ്ഥാനം എന്നിവയ 
ടെ വിശേഷാവസ്ഥകളാതല് ആശ്ചയ്യപ്രചുരവും, എങ്ങും സ്വയമേവ പ്രകാശിക്കുന്ന ടിപ്യയ 
സ്വരൂപമുള്ളതും ദിവ്യങ്ങളായ മാലകഠം വസ്ത്ങ്ങഠം ടിവ്യഗന്ധമുള്ള കുറികൂട്ടു മുതലായവ ധ 
രിച്ചും സ്യാത്മകവും അപരിച്ഛിന്നവുമായ രൂപത്തെ ഭഗവാന് അമ്യ്ുനന്നു കാട്ടിക്കൊടുത്തു. 

19. ഭിപിസൂയ്യസഹസ്രസൃ ഭവേദ്ദൂഗപ ഭൃത്ഥിതാ 

യദി ഭാഭ സദൃശീ സാസ്യ്യാല് ഭാസസ്തറസ്യ മഹാത്മനഃ. 

ദിവി-ആകാശത്തില്, യുഗപല്--ഒരേസമയത്തില്, സൃഷ്യസഹസ്സരസു ് യടആയിരം സൃഷ്യന്െറ, 

ഉത്ഥിതാഉത്ഭവിച്ചതായ, ഭാഃടപ്രഭാം യദിടഭവിക്കുമെങ്കില്, സാ-അത്', മഹാത്മന്ടമഹാ 
ത്മാവായ, തസ്യ--അവന്െറ, ഭാസഃടപ്രകാശത്തിന്നു, സദൃശീസ ്യാല്ംസദൂശിയായ് ഭവിക്കും. 

വിശ്വരൂപത്തിന്െറ അപ്രാകൃതപ്രകാശത്തെ വിശദമാക്കുന്നു; _ ആകാശത്തില് ഒരേ 

സമയത്തില് ആയിരം സ്ൃയ്യന്െറ പ്രഭ മേഘമറവുകൂടാതെ ഉത്ഭവിക്കുമെങ്കില് ആ പ്രഭത 
. ന്നെ സദൃശിയായ്ക്കുരുമെങ്കില് മഹാത്മാവായ ആ വിശ്വരൂപനന്െറ പ്രഭക്കു സദൃശിയെന്നു പ 
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റവാന് സാധിക്കും. ആയിരം സ്ൃദ്യന് ഏകസമയത്തില് ഉടിക്കയില്പല അഥവാ ൂടിച്ചുവെ 
ിലോ എന്നാലും ആ പ്രഭ ഈ വിശ്വരൂപപ്രഭക്കു തുല്യമാകയുമില്പ. ആയിരം സദ്യ പ്ര 
ഭയേക്കാഠം വിശ്വരുപപ്രകാശംതന്നെ അധികമായിരിക്കും എന്നു പറവാനേ എനിക്കു കഴി 
കയയള്ളൂവെന്നഭിപ്രായം. 

18. തത്രൈകസ്ഥം ജഗല്കൃത്സ് നം പ്രവിഭക്ത മനേകധാ 

അപശ്യദ്ദേവ ദേവസ്യ) ശരീരേ പാണ്ഡവസ്തൂദാ. 
തദാടഅപ്പ്യോഠം, പാഠണ്ഡവഃടഅജജുനന്, ദേവദേവസ്യ--ദേവദേവന്െറ, തത്രശരീരേടആ 
ശരീരത്തില്, ഏകസ്ഥംടഒരേടത്തിരിക്കുന്നതും, അനേകധാംബഹുവിധത്തില്, പ്രവിഭ 
ക്തംടസ്റ്റഷ്ഠമായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടതുമായ, കൃത്സ് നംജഗത്'ടസമസ്തുലോകത്തെ, അപശ്യത് ടെ 
കണ്ടു. 

എപ്പയോഠം അജ്ജുനന്നു ടിവ്യനേതരം ഭഗവാന് സങ്കല്ലിച്ചുകൊടുത്തുവൊ അപ്പോം 
ദേവദേവനായ ഭഗവാന്െറ ആ ശരീരത്തില് ഒരു സ്ഥാനത്തില് ഇരിക്കുന്നതാണെങ്കിലും, 
ദേവന്മാര് ജൂഷികഠം, ഗന്ധവ്വന്മാര്, എന്നിങ്ങിനെ ബഹുവിധത്തില് വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരിക്കു 
ന്ന സമസ്തരലോകത്തേയും അജജുനന് കണ്ടു. 

14. തതഃ സവിസ്കയാ വിഷ്ലോ ഹ്ൃഷ്ടരോമാ ധനംജയഃ 

പ്രണമ്യ ശിരസാദേവം കൃതാഞ്ജെലിരഭാഷത. 

തതഃടഅനന്തരം, വിസ്തയാവിഷ്ടുഃ-ആശ്ച്യത്താല് ആവേശിക്കപ്പെട്ടവനും എഷ്ടരോമാട 
രോമാഞ്ചം ഉണ്ടായവനുമായ, സഃ ധനുംജയഃട-ആ അജ്ജുനന്൯, കൃതാഞ്ജലിടഅഞ്ജലി 
ചെയ്തുവനായിട്ടു,. ദേവം-ദേവനെം ശിരസാടശിരസ്സുകൊണ്ടും പ്രണമ്യടപ്രണമിച്ചിട്ടു്, അ 
ഭാഷതടഭാഷിച്ചു. 

അജ്ജുനന് ആ രൂപത്തെ കണ്ടപ്പോഠം അത്യാശ്ചയ്യപ്പെട്ടു. ദേഹത്തില് സ്വത 
രോമാഞ്ചമുണ്ടായി, അഞ്ജലിബന്ധിച്ചു' ഭണ്ഡനമസ്താരം ചെയ്തിട്ടു ഭഗവാനോടു പറഞ്ഞു:_ 

അജജുന ഉവാചടഅജജുനന് പറഞ്ഞു. 

16. പശ്യാമി ദേവാം സ്തുവ ദേവ ദേഹേ 

സര്വാം സ്തൂഥാഭത വിശേഷസംഘാന് 

ബ്രഹ്മാണമിശം കമലാസനസ്ഥ 

മുഷിംശ്ച സര്വാനുരഗാംശ്ച ടിവ്യഠന്. 

ദേവിടഹേ ദേവ॥, തവദേഹേ- അങ്ങയുടെ ദേഹത്തില്, ഭൂതവിശേഷസംഘാന്ടപ്രാണിവ 
ശേഷസംഫങ്ങളെ:-_കമലാസനസ്ഥംടകമലമാകുന്ന ആസനത്തിലിരിക്കുന്ന, ഇരശംടഈ 
ശ്വരനായം ബ്രഹ്മാണം: ബ്യഹ്മാവിനേയും, ജഷിന്ജൂഷികളേയും, ടിവ്യാന് ഉരഗാന്ദിവ്യ 

ങ്ങളായ സ്പ്ത്യങ്ങളേയും, സപ്യാന്ദേവാന് സകല ദേവന്മാരേയും, പശ്യാമിടഞാന്കാണുന്നു, 

ഹേ ദേവ! നിന്തിരുവടിയുടെ ശരീരത്തില് സകല പ്രാണികളുടെ നിയന്താവും പ 

ത്മാസനസ്ഥനുമായ ചതുര്മ്മുഖബ്രഹ്മാവു'; സനകാടികളായ ജൂഷികഠം, ആദിശേഷന്, വാ 

സുകി മുതലായ സവ്ടിവ്യസപ്ല്യങ്ങഠം, സമസ്തരദേവന്മാര് എന്നിങ്ങിനെ വിഭിന്നങ്ങളായ" സ 
കല പ്രാണിവഗ്ലങ്ങളെ ഞാന് കാണുന്നു. 

16. അനേകബാഫുടര വക് ത്ൂദനത്രം പശ്യാമിത്വാം സര്വത്ോയ/നന്തരൂപം 

നാന്തം നമധ്യം നപുനസ്തവാദിം പശ്യാമി വിശ്വേശ്വര വിശ്വരൂപ) 
അനേകടഅസംഖ്യങ്ങളായ, ബാഹു-കൈകഠം, ഉദരം-വയര്, വക് ത-മഖങ്ങഠം, നേതൂടക, 
ണുകളോടുകൂടിയതും, അനന്തരൂപംടഅനന്തങ്ങളായ രൂപങ്ങളോടുംകൂടിയ, ത്വാംഅരങ്ങയെ 
സപവ്വൃതഃ-എങ്ങും, പശ്യാമിടഞാന് കാണുന്നു വിശ്വേശ്വര! വിശ്വരൂപ! തവ അന്തടേഅ 
ങ്ങയുടെ അവസാനത്തെയും, മധ്യംടമധ്യത്തെയും, ആടിംടആദിയേയും, ൯ പശ്യാമിടഞാന് 

കാണുന്നില്ല. 
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ഹേ വിശ്വേശ്വര! ഹേ വിശ്വരൂപ! അനേകം കൈകാം, വയവകാം, മുഖങ്ങഠം, ക 
ണ്ണുകഠം എന്നിവയോടും അനേകാകൃതികളോടും കൂടിയ നിന്തിരുവടിയെ ഞാന് എങ്ങും കാ 

അന്നു. അഞ്ങയുടെ ആദിയേയോ മധ്യത്തെയൊ അവസാനത്തെയൊ ഞാന്കാണുന്നില്ല. 

11. കിരീടിനം ഗദിനം ചക്രിണംച തേജോരാശിം സര്വതോദീഫ്ഠിമന്തം 

പശ്യമി ത്വാം ഭുന്നിരിക്ഷയം സമന്താ ദിപ്ലാനലാക്കുട്ടുതി മപ്രമേയം. 

തേജോരാശിം-തേജഃപുഞ്ജമായും, സവ്വതഃ-എല്ലാഭാഗത്തിലും,ദിപ്ലിമന്തംടപ്രകാശമുള്ളവനും 
ടിഫ്ലാനലാക്കട്യുതിംടഅത്യന്തം ജ്വലിക്കുന്ന സൃദ്യാഗ്നികളുടെ ശോഭപോലെയുള്ള ശോഭയോ 
കൂടിയവനും, അപ്രമേയംടഅപരിച്ഛേദ്യനും, സമന്താത് എല്ലാഭാഗത്തും, ഭുന്നിരീക്ഷ്യംട 
വിതീക്ഷിപ്പാന് പ്രയാസമജ്ളവനുമായം ത്വാംടഅങ്ങയെ, പശ്യാമിടഞാന്കാണുന്നു. 

കിരീടം, ഗദം ചക്രം എന്നിവയെ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന തേജഃ പുംജമായും സവ്വതപ്രകാ 
ശത്തോടുകൂടിയും അത്യന്തം വലിക്കുന്ന സൂയ്യുന്നും അഗിക്കും തുല്യമായപ്രഭയോടുകൂടിയും, ഇ 
്രിയങ്ങഠംകൊണ്ടു പരിച്ചേദിപ്പാന് കഴിയാതെയും ക്ലേശിക്കാതെ നോക്കാന് കഴിയാതെ 
യുമിരിക്കുന്ന നിന്തിരുവടിയെ ഞാന് കാണുന്നു. 

18. ത്വമക്ഷരം പരമം വേടിതവ്യം ത്വമസ്യ വിശ്വസ്യപരം നിധാനം 

ത്വമവ്യയഃ ശാശ്വതധമ്മഗോഫ്ഠരാ സനാതനസ്ത്വം പുരുഷോ മതോ മേ. 

അക്ഷരംടനശിക്കാത്തതും,യ പരമംടതുത്തമോത്തമവും, വേടിതവ്യംടഅറിയപ്പെടേണ്ടതും, 
ത്വം--നിന്തിരുവടിയാകുന്നു, അസ്ൃവിശ്വസ്യടഈ ലോകത്തിന്നു, പരം നിധാനുംടപ്രധാ൯ 
മായ ബീജം, ത്വംടനിന്തിരുവടിതന്നെ, അവ്യയഃടനാശമില്പാത്തവനും, ശാശ്വതധമ്മശഗോ 
പ്ലാടവേദോക്തധമ്മങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവും ത്വം-നിന്തിരുവടിതന്നെ, സനാതനടഎന്നെ 
നും ഉള്ളവനായ, പുരുഫ്വടജിവന്, ത്വംം-നിന്തിരുവടിതന്നെ എന്നു, മേ മതഃ-ഞാനറി 
യുന്നു. 

വിശ്വരൂപദശനമാഹാത്മ്യത്താല് അജജ്കുനന്െറ ചിത്തം പ്രസന്നമാകയും ശ്രി 
്ലുഭഗവാന്റെറ പരമാത്ഥസ്വരൂപം ഇന്നവിധത്തിലിരിക്കുന്നതാണെന്നു ധരിക്കുകയും ചെയ്ത 
തിനെ ഭഗവാനോടജ്ജുനന് പറയുന്നു;-_ഹേ ഭഗവന്! നിന്തിരുവടി നാശമില്ലാതിരിക്കുന്ന 
കൂടസ്ഥബ്ബ്മമാകുന്നു. അവയവം, ആശ്രയം, ക്രിയാ, എന്നിവ ഒന്നും നിന്തിരുവടിക്കില്ല. 
അതിനാല് കൂടസ്ഥന് എന്നു സാരം. “*“ഏതദ്ദൈതദക്ഷരംഗാര്ഗി"” എന്ന ശ്രൂതു തയത്ഥം അ 
നുഭവപ്പെട്ടുവെന്നു കാണിച്ചു. അതുകൊണ്ടു ഉത്തമോത്തമതത്വം നിന്തിരുവടിതന്നെ. ഏ 

തൊന്നിനെ സാക്ഷാത്തായറിഞ്ഞാല് സംസാരബന്ധത്തില്നിന്നു മോചനുംലഭിക്കുമോ? 
മോക്ഷേച്ഛുയുള്ളവര് അറിയേണ്ടതായ ആ ആത്മാവു:--സവ്വാന്തരന്_നിന്തിരുവടിതന്നെ. 
സവിശേഷവും നിച്പിശേഷവുമായിരിക്കുന്ന വസ്ത--- സാക്ഷാല് ബ്രഹ്മം നദിന്തിരുവടിതന്നെ. 
എന്നാലും ജഗത്തിനന്െറ ബിജം ഒന്നുവേറെ ഉണ്ടെല്ലൊ എന്ന ശങ്കയെനിക്കില്ല. എന്തു 
കൊണ്ടെന്നാല് സ്യജഗത്തും ഏതൊന്നില് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നുവോ അവ്യാകൃതം എന്നുപേ 
രള്ള ആ ബിജം നിന്തിരുവടിതന്നെയാകുന്നു. അങ്ങിനെയാണെങ്കിലും ഉപാസ്യനും ജഗ 

ന്നിയന്താപുമായ ഒരീശ്വരന് എന്നെക്കൂടാതെ വേറെയുണ്ടല്ലൊ എന്ന ശങ്കക്കും അവകാശ 
മില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാല് യാതൊരു വിധത്തിലും നാശമില്ലാത്തവനും വേദോക്തവണ്ണ്ണാ 
ശ്രമാദി ശാശ്വതധമ്മങ്ങളെ രക്ഷിക്കുന്ന സവ്യേശ്വരനും നിന്തിരുവടിതന്നെ. അങ്ങിനെയാ 
ണെങ്കിലും ജന്മാദിസംസാരധമ്മങ്ങളെ അനുഭവിക്കുന്ന ജീവന് ഞാനല്ലെല്ലൊ., അന്ന 
ല്ലെയെന്ന ശങ്കക്കും അവകാശമില്ല. നാശരഹിതനും പുയ്യൃഷ്ടുകം എന്ന ഉപാധിയില് പ്ര 
കാശിക്കുന്നവനുമായ ജീവന് അങ്ങരെയില്നിന്നു ഭിന്നനല്ല. .൭പാധിനാശത്തില് ജീവന് 
നിന്തിരുവടിതന്നെയാകുന്നതിനാല് പുരുഷന് എന്ന നാമധേയമുള്ളജീവനും നിന്തിരുവടി 
തന്നെയെന്നു ഞാനറിയുന്നു. 

9. അനാദിമധ്യാന്ത മനന്തവിയ്യ മനന്തബാഹും ശശിസൂയ്യുനേത്രം 

പശ്യഠമിത്വാം ദീപ്പഹുതാശവക്് ത്രം സ്വതേജസാ വിശ്വമിദം തപന്തം. 



യേ പത।നൊസാം അഭ്ധ്യഠയം 

അനാടിമധ്യാന്തംടആടിയയം മധ്യവും അന്തവുമില്ലാത്തതും, അനന്തവീയ്യ്യയം- അപാരമായ വീ 

യയത്തോടുകൂടിയും, അനുന്തബാഹും-അസംഖ്യം കൈകളോടു കൂടിയും ശശിസ്ൂഷ്യനേതരംച 
യ്രസൂയ്യുന്മാരാകുന്ന കണ്ണുകളോടുകൂടിയും, ടീപൃഹുതാശവക്'തരംടകൂജ്വലിക്കുന്ന അഗ്നിക്കു തൂ 
ല്യമായ മുഖത്തോടു കൂടിയും, സ്വതേജസാടസ്വന്തമായ തേജസ്സിനാല്, തപന്തം-അത്യന്തം 

ജലിക്കുന്ന, ത്വാംടഅങ്ങയെ, ഇദംവിശ്വംഈ ലോകമായിട്ട', പശ്യദമിടഞാന് കാണുന്നു. 

സത്യജഞാനാനന്തലക്ഷണമായ ബ്രഹ്മവും ഭൂതോല്പത്തിസ്ഥാനവും സര്വേശ്വര 
നും ജ്ഞാനസ്വരുപനും ഞാന്തന്നെ എന്നുള്ള ശ്രൃതിപ്രമാണം നിന്നാല് പറയപ്പെട്ടവെ 
തിലും ഹേ അജ്ജുന! എന്നെക്കൂടാതെ ഒരു ജഗത്തുള്ളതുകൊണ്ടു എല്ലാം ഞാനെന്നു വരുന്ന 
തെങ്ങിനെ എന്ന ശങ്കക്ക്' സമാധാനം അജ്ജുനന് പറയുന്നു:__ഹേ ഭഗവന്! ആടിമധ്യാ 

ന്തങ്ങഠം എന്ന അവധി അങ്ങക്കില്ല. അങ്ങയുടെ വിയ്യത്തിന്നവസാനമില്ല. എത്രയാണങ്ങ 

ക്ക കൈകാഠം എന്ന് സംഖ്യാനിര്ണയം ചെയ്താന് സാധ്യമല്ല. ചന്ദ്രനും സൃൂ്യനും അങ്ങയു 
ടെ നേതൃങ്ങഠം; ഉജങ്വലിക്കുന്ന അഗ്നിക്കു തുല്യം അങ്ങയുടെ മുഖം. സ്വന്തമായ ശോഭകൊ. 
ണ്ടുതന്നെ അഞ്ങുന്നു ശോഭിക്കുന്നു. ഈവിധം കാണപ്പെടുന്ന നിന്തിരുവടിതന്നെ ഈ ലോകം 

എന്നു ഞാന് കാണുന്നു. അദൃശ്യനായ നിന്തിരുവടിയുടെ ദൃശ്യമായ സ്വരൂപംതന്നെ ഈ 
ലോകം. അങ്ങയില്നിന്നു ഭിന്നമായ ലോകമുണ്ടെന്നു ഞാന് കാണുന്നില്ല, 4സര്വംഖല്വീദം 

ബ്രഹ്മ" ഇക്കാണപ്പെടുന്ന സകലവും ബ്ഹ്മംതന്നെ എന്ന പ്രമാണം ഇപ്പോഠം എനിക്കനുഭ 
വപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നു സാരം. 

0. ദ്0വാപൃഥിവ്വ്യോരിദമന്തരംഹീ വ്യാപം ത്വയൈകേന ദിശശ്ചസര്വാഃ 

ദൃഷ്്വഠത്ുതംരൂപമുഗ്രം തവേദം ലോകത്രയം പ്രവൃയഥിതം മഹാത്മന്. 

ഹിടയാതൊരു കാരണത്താല്, ദയാ വാ പൃഥിവ്യോദടഭൂമിയുടെയും അന്തരീക്ഷത്തിന്െറയും, 
ഇദം അന്തരംമധ്യം മുഴുവനും, ഏകേന ത്വയാ-ഏകനായ അങ്ങയാല്, വ്യാഫ്പൂടവ്യാപി 
ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, സർവാഃ ടിശഃ ചസകല ദിക്കുകളും ്യാഫ്ലാഃടവ്യാപിക്കപ്പെട്ടവം 
മഹാത്മന്ടമഹത്തായ ദേഹത്തോടുകൂടിയോവേ! അത്ഭുതം ആശ്ചഷ്യ്രരവും. ഉഗ്രംഭയങ്കര 

വുമായ, തവ ഇദം രപംടഅങ്ങയുടെ ഈ രൂപത്തെ, ദൂഷ്ടവാടകണ്ടിട്ട', ലോകത്രയക്ടമൂന്നു 
ലോകവും പ്രവ്യഗിതംടഏററവും വ്യാകലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 

നിന്തിരുവടിതന്നെ ലോകം എന്നു പറയുവാന് കാരണമെന്തെന്നാല്:--- ഭൂമിയുടേ 

യൂം ആകാശത്തിന്െറയും അന്തരാളം മുഴുവനും പ്രാല്യാദികളായ സകല ടിക്കുകളും അങ്ങു 

ന്നാകുന്ന ഏക തത്വത്താല് വ്യാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ചരാചരാത്മകമായ സകലവും ആ 
ങ്ങയാല് വ യാപ്യമായിട്ടു കാണപ്പെടുന്നു. ഏതൊന്ന് മറേറതൊന്നിനാല് ല്യാപിക്കപ്പെട 

ന്നുവോ ആ വസ്ത്ര അതുതന്നെ, എന്ന ന്യായപ്രകാരം അങ്ങെയാല് വ്യാപിക്കപ്പെട്ട ചരാ 

ചരാത്മകമായ സ്വ ലോകവും നിന്തിരുവടിതന്നെ. “4ബ്യഫ്മൈവേദം സവ്യം” ഈ കാണ 

പ്പെടുന്ന സകലവും ബുഹ്മംതന്നെ എന്ന ശ്രുതിയും എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇങ്ങിനെ 
ഭഗവാന്െറ സ്വ്വ്യാത്മഭാവത്തെ അറിഞ്ഞ അജ്ജുനന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിശ്വരൂപ 
ത്തെക്കറിച്ചുതന്നെ പ്രതിപാടിക്കുന്നു:-_അതി മഹത്തായ ഈ ലോകകതന്നെ ശരീരമായിരി 
ക്കുന്നതിനാല് ഹേ മഹാത്മാവേ! ആശ്ചയ്യുകരവും അതിഭയങ്കരവുമായ അങ്ങയുടെ ഈ രൂ 
പം കണ്ടിട്ടു മൂന്നു ലോകത്തിലുള്ള പ്രാണിജാതവും ക്ഷോഭിച്ചും വു ്യാകലപ്പെട്ടുമിരിക്കുന്നു. 

ഉ1. അമീഹിത്വഠം സരസംഘാവിശന്തി കേചില് ഭീതാഃപ്രാഞ്ജലയോഗ്ൃണന്തി 
സ്വസ്തിത്യുക്ത്വഠാമഹഷിസിദ്ധസംഘാഃ സ്തൂവന്തിത്വാംസ്തൃതിടിഃപുഷ്ണലാഭിഃ 

ഹിടയാതൊന്നു ഹേതുവായിട്ടു, അമീസുരസംഘാടഈ ദേവസമൂഹങ്ങാം, ത്വാം-അങ്ങയെം 

വിശന്തിടപ്രാപിക്കുന്നു, ഭീതാഃ കേചില്.- ഭയപ്പെട്ട ചിലര്, പ്രാഞ്ജലയഃ- അഞ്ജലി ബന്ധി 
ച്ചവരായിട്ടു'ം ഗുണുന്തിടസ്കതിക്കുന്നും മഹഷിസിദ്ധസംഘാഃടമഹഷികളുടേയും സിദ്ധന്മാരു 

ട്രേയും സംഘങ്ങാം, സ്വസ്തി ഇതി ഉക്ത്വാടസ്വസ്തി എന്നു പറഞ്ഞിട്ടും പുഷ്ടൂലാഭിടപൃണ്ണാ 
ത്ഥങ്ങളുള്ള, സ്തൂതിഭിഃടസ്തോത്രങ്ങളാല്ം, ത്വാം സ്തൂവന്തിടഅങ്ങയെ സ്ത്തിക്കുന്നു. 



ി നന്ന നന ത്തന നനഞ്ഞ തന്തന 

ശ്രീമല്ഭഗവല്ത്ഗീത 109 

നിന്തിരുവടി ശാശ്വതധമ്മരക്ഷകനെന്നറിഷുന്നവരും ബലവാന്മാരുമായ ഈ ദേവ 
സംഘങ്ങഠം ഉഗ്സ്വരുപനാണെങ്കിലും അങ്ങയെ കാണ്മാന് സമീപത്തെക്കവരുന്നു. ഭര്ബ്ബു 
ലന്മാരായ മറവചിലര് ഭയപ്പെട്ടവരായിട്ടു ദൂരത്തുനിന്നു അഞ്ജലി ബന്ധിച്ചുകൊണ്ടു സ്ത്രി 
ക്കുന്നു. ഭൃഗ്വാദികളായ മഹഷിമാരുടേയും കപിലാദികളായ സിദ്ധന്മാരുടേയും സംഘങ്ങം 

ലോകത്തിന്നു സ്വസ്തി ഭവിക്കട്ടെയെന്നുച്ചരിച്ചുംകൊണ്ടു ശബ്ദാത്ഥപുഷ്ടിയുള്ള സ്തോത്വാകയ 
ഞങ്ങളാല് അങ്ങയെ സ്ത്തിക്കുന്നു. 

ളള. രുദ്രാടിത്യാ വസവോയേചസാധ്യഠ വിശ്വേശ്വിനെരമരുതശ്ചോഷ്ടപാശ്ച 

ഗന്ധവ്യയക്ഷാസുരസിദ്ധസംഘാ വീക്ഷത്തേത്വാംവിസ്കിതാശ്ചൈവസപ്വേ. 

ഉഷ്ടുപാഃടപിതൃക്കഠം, വിസ്കിതാആശ്ചയ്പ്പെട്ടവര്, ത്വാംടഅങ്ങയെ, വീക്ഷന്തേംനോ 
ക്കുന്നു. 

ര്ദന്മാര്, ആടിത്യന്മാര്, വസുക്കഠം, സാധ്യന്മാര്, വിശ്വേദേവന്മാര്, അശ്വികഠം, 
മരുദ്ദേവന്മാര്, പിതൃദേവന്മാര്, ഗന്ധവ്വന്മാ൪, യക്ഷസ്സകഠം, അസുരന്മാര്, സിദ്ധസമൂഹങ്ങ 
രം എന്നിവരെല്ലാം അതുമൃതപ്പെട്ടകൊണ്ട്' നിന്തിരുവടിയെ നോക്കുന്നു. 

99, രൂപം മഹത്തേബഹുവക് തൂനേത്രം മഹാബാഹോബ്ഹുബാഹുരുപാദം 

ബഹുടദരം ബഹുദംഷ്ടാകരാളം ദൂദ്ട്വാ ലോകാഃ പ്രവൃയഥിതാസ്തഥാഹം. 
അനേകം മുഖങ്ങഠം, നേത്രങ്ങം, ബാഹുക്കഠം, ഉരരുക്കഠം, പാദങ്ങം, ഉദരങ്ങഠം, 

ഭയങ്കരദംഫ്ലകഠം എന്നിവയോടുകൂടിയ നിന്തിരുവടിയുടെ മഹത്തായ രൂപത്തെ നോക്കീട്ടു 
സകല പ്രാണിവഗ്ലങ്ങളും ഞാനും ഏററവും ര്യചകിതന്മാരായിരിക്കുന്നു. 

24. നഭഃസ്സുശം ദീപ്ലുമനേകവര്ണം ല്യ്യാത്താനനം ടീപ്തവിശാലനേത്രം 

ദൂഷ്ടവാഹിത്വാം പ്രവൃഥിത്ാന്തരാത്മാ ധൃതിം നവിന്ദാമിശമംച വിഷ്ണോ. 

വിഷ്ണ്യോടഹേ വിഷ്ണോ! നഭഃസ് പൃശം-ആകാശം തൊട്ടുനില്ലുന്നവനും, ടീപ്തംടജ്വലിക്കുന്ന 
നും അനേകവണ്ണുംടഅനേകരൂപങ്ങളോടുകൂടിയും, (വള്ല്്റംടരൂപം) വ്യാത്താനനംടവിസ്ത 
രിക്കപ്പെട്ട മുഖങ്ങളോടുകൂടിയും ദീപ്ലുവിശാലനേതരംട ജ്വലിക്കുന്ന വിശാലയേത്രങ്ങളോടു 
കൂടിയയമിരിക്കുന്ന, ത്വാംടഅത്ങയെ, ദൂഖ്പ്വാടകണ്ടിട്ടും പ്രവ്യഥിതാന്തരാത്മാട അത്യന്തം ക്ഷോ 
ഭിച്ച അന്തരാത്മാവോടുകൂടിയ ഞാന്, ലൃതിംടമൈയ്യത്തേയും, ശമംലടമനഃസ്വാസ്ഥ്യത്തേ 
യൃപച ൯ വിന്ദാമിടപ്രാപിക്കുന്നില്ല. എ 

ഭുഭഖകാരണം സ്തറഷ്ടുമാക്കുന്നു:---ഹേ സര്വ്വതപരിപൂള്ണു! ആകാശമെന്നപോലെ 

സപവ്യൃത്തേയും സ്തൃമിച്ചം തേജോവിശേഷത്താല് കജങ്പലിച്ചും ബ്രഹ്മാവാദികജായ അനേകം 

ദേവന്മാരുടെ രൂപങ്ങളോടുകൂടിയും വിസ്താരമാക്കിയിരിക്കുന്ന മുഖങ്ങളോടുകൂടിഷും സ്യൂയ്യുമ 

ണ്ഡലംപോലെ പ്രകാശിക്കുന്ന വിശാലയേത്രങ്ങളോടുകൂടിയുമിരിക്കുന്ന നിന്തിരുവടിയെക്ക 
ണ്ടിട്ടു പ്രക്ഷുബ്ലമായ അന്തരാത്മാവോടുകൂടിയ ഞാന് ധൈല്യത്തേയും മനഃശാന്തിയേയും പ്രാ 
പിക്കുന്നില്ല. 

98. ഭംഷ്ാകരാളാനിചതേ മുഖാനി ദ്ൂഷ്ടൈപവകാലാനലസന്നിഭാനി 

ടിശോനജാനേ നലഭേചശമ്മ പ്രസീദ ദേവേശ ജഗന്നിവാസ. 

ജഗന്നിവാസ്വ-ഹേ ലോകങ്ങളുടെ വാസഭത!, ദേവേശ്വട:ദേവന്മാരുടേയും ഇശ്വര, ദംഫ്ലരാ 
കരാജായനിടടംഫ്പുകഠംകൊണ്ടു ഭയജനകങ്ങളും, കാലാനദലസന്നിഭാനിടപ്രലയാഗി॥ തുല്യങ്ങളു 

മായം തേമുഖാനി അങ്ങയുടെ മുഖങ്ങളെ ദുഷ്ടൂവാഏവം-കണ്ട മാത്രത്തില്, ടിശഃടടിക്കുകളെം 
നജാനേ-ഞാവറിയുന്തില്ല, ശമ്മടസുഖം, നൂലഭേചംലഭിക്കുന്നതുമില്ല, പ്രസീദടപ്രസാദി 

ച്ചാലും. 

അല്ലെയോ ജഗന്നിവാസ! അമ്യാപേക്ഷകൂടാതെ പ്രകാശിച്ചും സ്വസാന്നിധ്ൃത്താ 
ല് സകലത്തെയും വ, ്യാപരിപ്പിച്ചുംകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹേ ദേവേശ! ഒം്ലൂകഠംകൊണ്ടു ഭയാ 

വഹങ്ങളും പ്രഭയകാലത്തിലെ അഗ്നിപോലെ ഉലബ്ചലിക്കുന്നവയുമായ അങ്ങയുടെ മുഖങ്ങ 
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ഒെ കണ്ടിട്ടു ഭയം നിമിത്തം പരിഭൂമിച്ചിരിക്കയാല് ദിഗ് ഭാഗങ്ങളെ വേര്തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. 
മനസ്സിന്നു ശാന്തിയും കിട്ടുന്നില്ല. പ്രസാദിക്കേണമേ! 

6. അമീചത്വാംധൃതരാഷ്ടൂസ്യപൃത്രാഃ സവേസഹൈവാവനിപാലസംഘൈഃ 

ഭീഷ്ടോദ്രോണഃസൂതപുത്രസ്തൂഥാസൌ സഹാസ്കടിയൈരപിയോധമുഖ്യയൈഃ 

ഇ, വക്ത്രാണിതേത്വരമാണാ വിശന്തി ഒംഷ്ടാകരാളാനി ഭയാനകാനി 
കേചിദ്വിലഗ്നാ ദശനാന്തരേഷു സംദൃശ്യന്തേചുര്ണിതൈരുത്തമാംഗൈഃ 

അമീധ്ൃതരാഫ്ടസ്യപുത്രാഃ-ഇടധ്യതരാഷ്ഠപൃത്രന്മാര്, സവ്വയേചം-എല്ലാപേരും, അവ 
നിപാലസംഘൈടരാജസമൂഹങ്ങളോടുകൂടെ, ഭിഷ്ഠഃചംഭീഫ്ഠരും, ദരോണഃചംദോണരും, 
അസെൌസ്ൂതപുത്രഃചം-ഈ കണ്ണൂനും,അസ്ത്ടിയൈഃടഞങ്ങളുടെ സംബന്ധികളായ, യോധമു 
ബ്ധ്യൈഃ സഹം-പ്രധാനഭടന്മാരോടുകൂടെ, ത്വരമാണാഃ-ബദ്ധപ്പെടുന്നവരായിട്ടു, ഭയാനുകാ 
നിഭയങ്കരങ്ങളും. ദംഷ്ലാകരാളാനിദംഫ്ലുകഠംകൊണ്ടുഗ്രങ്ങളുമായ, തേ വക് ത്രാണിടഅങ്ങയു 

ടെ മുഖങ്ങളെ, വിശന്തിടവ്രവേശിക്കുന്നു, കേചിത് ചിലര്, ചുണ്ണിതൈഃടപൊടിയാക്ക 
പ്പെട്ടംഉത്തമാംഗൈശിരസ്സുകളോടുകൂടെം ദശനാന്തരേഷുടപല്ലിന്നിടകളില് സന്ൃശ്യന്തെട 
കാണപ്പെടുന്നു. 

ഭഗവാന്െറ ആ വിശ്വരൂപത്തില്ത്തന്നെ തന്െറ വിജയവും ശത്രുക്കളുടെ പരാജ 

യവും കണ്ടിട്ടജയജുനന് പറയുന്നു:--വ്ൃതരാഷ്ടരപുത്രന്മാരായ ഭുയ്യോധനാദികളായ സവ്രം രാ 

ജസമൂഹങ്ങളോടുകൂടിയ ഭിഷ്യൂ൪, ദോണന്, ഈ കര്ണന് ഞങ്ങളുടെ സംബന്ധികളും ദൂപദന് 
ൃഷ്ടൂട്യമ്ു൯ മുതലായ പ്രധാനർടന്മാരും ബദ്ധപ്പെടുന്നവരായിട്ട ഭയങ്കരങ്ങളും ദംഫ്ലൂകളാര്ം 
ഉഗ്രങ്ങളുമായ അങ്ങയുടെ മുഖങ്ങളെ പ്രവേശിക്കുന്നു, അതിത്ചില പ്രധാനുവീരന്മാര് പൊ 

ട്ടിഞ്ഞപോയ ശിരസ്സുകളോടുകൂടെ അങ്ങയുടെ പല്ലുകളുടെ ഇടയില് പററിയിരിക്കുന്നതായി 
ട്ടു കാണപ്പെടുന്നു. 

98, യഥാനദീനഠം ബഹവോംബുവേശഠഃ സമുദ്രമേവാഭിമുഖാദ്രവന്തി 
തഥാ തവാമീനരലോക വീരാ വിശന്തിവക്'ത്രാണ്യഭിവിക്വലന്തി. 

നദീനാംടനടി കളുടെ, ബഹവഃ അംബുവേഗാഃടബഹുക്കളായ ജലപ്രവാഹങ്ങം, സമുദ്രം 
ഏവ അഭിമുഖാഃ--സമുദ്ത്തെത്തന്നെ അഭിമുഖങ്ങളായിട്ട്', യഥാദ്വന്തിടഎങ്ങിനെ ഒഴുകുന്നു 
വോ, തഥാടഅപ്രകാരം, അമീനരലോകവീരാഃംഈ മനുഷ്യലോകത്തിലെ വീരന്മാര്, അഭി 
വിജ്വലന്തി-ഏററവും' ജ്വലിക്കുന്ന, തവവക്'തരാണിട അങ്ങയുടെ മുഖങ്ങളെ, വിശന്തി 
പ്രവേശിക്കുന്നു, ക 

പുഴകളിലെ ജലപ്രവാഹങ്ങഠം സമുദ്ദത്തിന്െറ നേരിട്ടൊഴുകുന്നതുപോലെ മനുഷയ റ 

ലോകത്തിലെ അനേകവിീരന്മാര് ഏതുഭാഗത്തും ഉജ്്വലിക്കുന്ന നിന്തിരുവടിയുടെ മുഖങ്ങ 
െത്തന്നെ പ്രവേശിക്കുന്നു. 

൭9. യഥാപ്രദീപ്ലം ജ്വലനം പതംഗാഃ വിശന്തി നാശായ സമൃദ്ധവേഗാഃ 
തഥൈവ നാശായവിശന്തിലോകാ സ്തൃവാപിവക്' തരണി സമൃദ്ധവേഗാഃ. 

പ്രദീപ്പം-ഏററവും പ്രകാശിക്കുണ, ജ്വലനം-അഗ്നിയെ, പതംഗാഃ--പാററകഠം, സമൃദ്ധവേ 

ഗാഃ അധികവേഗമുള്ളവയായിട്ടു, നാശായടനാശത്തിന്നായ്ക്ൊണ്ടു, യഥാവിശന്തിടഎപ്ര 
കാരം പ്രവേശിക്കുന്നുവോ, തഥാ ഏവടഅപ്രകാരംതന്നെ ലോകാഃ അപിടജനങ്ങളും, തവ 
വകി്ത്രാണിട അങ്ങയുടെ മുഖങ്ങളെ. വിശന്തിടപ്രവേശിക്കുന്നു. 

ജ്വലിക്കുന്ന തീയ്യില് പാഠററകം പ്രചണ്ഡവേഗത്തോടുകൂടെ നശിപ്പാന് ചെന്നു 
പീഴുന്നതുപോലെ അത്യന്തം ഉജ്വലിക്കുന്ന നിന്തിരുവടിയുടെ മുഖങ്ങളെ ജനങ്ങഠം അതിവേ 

ഗത്തോടുകൂടെ നശിപ്പാന് പ്രവേശിക്കുന്നു. 

80. ലേലിഹ്ൃയസേഗസമാനഃ സമന്താല് 

ലോകാന് സമഗ്രാന് വദനൈര്ജ്വലദ് ിഃ 

തേജോഭിരാ പൃയ്യു ജഗല് സമഗ്രം 
ഭാസസ്തമുവോഗ്രാഃ പ്രതപന്തി വിഷ്ക്രോ 
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ജ്വലദ്'ഭിഃടതജ്വലിക്കുന്ന, വദന്മൈടമുഖങ്ങംകൊണ്ടു, സമന്താതടനാലുഭാഗത്തില്നിന്നും 
പ്രവേശിക്കുന്ന, സമഗ്രാന് ലോകാന്ം:സകല ശത്രുജനങ്ങളെയും, ഗസമാനുഃടവിഴ്ുങ്ങുന്നവ 
നായിട്ടു, ലേലിഹൃസേംടലേഹനം ചെയ്യുന്നു, വിഷ്ക്നോടഹേ സര്വവ്യാപകം തേജോഭിഃടതേ 
ജസ്സുകഠംകൊണ്ടു, സമഗ്രം ജഗത് ടസമസ്തലോകത്തെ, ആപുഷ്യടനിറച്ചിട്ടു, തവളഗാഃ ഭാ 
സമടഅങ്ങയുടെ പ്രചണ്ഡതേജസ്സുകഠം, പ്രതപന്തിടഏററവും തപിപ്പിക്കുന്നു. 

യാഗാഗ്നിപോലെ ഉജജ്വലിക്കുന്ന മുഖങ്ങാംകൊണ്ടു നാലുഭാഗത്തില്നിന്നും പ്രവേ 
ശിക്കസ സകല ശത്രജനങ്ങളെ വ്വിഴുങ്ങുന്നവനായിട്ടു നിന്തിരുവടി ലേഹനം ചെയ്യുന്നു 
(നനക്കുന്നു) ഹേ വിഷ്ണോ തേജസ്സുകഠംകൊണ്ടു സര്വ ലോകത്തെയും വ്യാപിച്ചിട്ട അങ്ങയുടെ 

ആ ഉഗ്രശോഭകഠം ഗ്രീഷ്യകാലത്തിലെ സൂയ്യരശ്മികഠംപോലെ ലോകത്തെ വല്ലാതെ തപിപ്പി 
ക്കുന്നു. 

31. ആഖ്യാഹിമേ കോ ഭവാനുഗരൂപോ നമോസ്തുതേ ദേവവര പ്രസീദ 

വിജ്ഞാതുമിച്ഛൂമി ഭവന്തമാദ്പം നഹിപ്രജാനാമി തവപ്രവൃത്തിം. 
ദേവവര!ടഹേ ദേവശ്രേഷ്ണ! തേനമോസ്തടഅഞ്ങ്ണാകൊണ്ടു നമസ്ലാരം ഭവിക്കട്ടെ പ്രസീദ; 
പ്രസാദിച്ചാലും, തൃഗരൂപഃടളഗന്െറ രൂപംപോലെയുള്ള രൂപത്തോടുകൂടിയ, ഭവാന്ടഅ 
ആന്ന്, കഃടആരാകുന്നു, ആദ്യം ഭവന്തം-ആദിഭതനായ ഭവാനെ, വിജ്ഞാതുംടവിശേഷേണ 
അറിവാനായ്കൊണ്ടു, ഇച്ഛാമിഞാനിച്ഛിക്കുന്നു, തവപ്രപ്ൃത്തിംടഅങ്ങയുടെ പ്രവൃത്തിയെ, 
നഹിപ്രജാനാമിടഞാനറിയുന്നില്ല. 

കല്ലകാലത്തില് കാലാന്തകനെന്നപോലെ മഹാശുൂരന്മാരെയും ജ്വലിക്കുന്ന മുഖങ്ങ 

കൊണ്ടു വിഴുങ്ങുന്ന ഈ അതുഭൂതകൃത്യത്തെ കാണുമ്പോഠം അങ്ങയെകറിച്ചു യാതൊന്നും 
ഞാനറിയുന്നില്ല. ആരാണങ്ങുന്നെന്നു ചോടിക്കുന്ന എന്നോടു അങ്ങയുടെ സ്വരൂപത്തെ പറ 
യേണം എന്നജള്ളനന് പ്രാത്മിക്കുന്നു:-_അല്ലെയോ ദേവമ്രേഷ്ഠ! അങ്ങയെ നമസ്തരിച്ചുചോ 
ദിക്കുന്നു. കൃഗരഭാവത്തെയുപേക്ഷിച്ച്' നിന്തിരുവടി പ്രസ്ധാദിക്കേണമേ. പ്രലയകാലര്ദുന്െറ 
രൂപംപോലെയിരിക്കുന്ന രൂപത്തോടുകൂടിയ മഹാ ഭയങ്കരമൂത്തിയായ നിന്തിരുവടി ആരാ 
കുന്നുവെന്നും അങ്ങയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രവൃത്തിയെന്താകുന്നുവെന്നും ഞാനറിയുന്നില്ല. ആ 
ടിഭൂതനും സപ്യസംഹത്താവുമായ അങ്ങയെ ശരിക്കറിവാന് ഞാനാഗ്രഹിക്കുന്നു. അരുജിച്ചെ 

യ്യേണമേ. 
ശ്രീഭഗവാനുവാചടശ്രീഭഗവാന് പറഞ്ഞു. 

89. കാലോസ്ത്റി ലോകക്ഷയകൃത്പ്രവൃദ്ധോ 

ലോകാന് സമാഹത്തു മിഫപ്രവൃത്തഃ 

ട്ടത്്പിത്വാം നഭവിഷ്യന്തി സര്വേ 

യ്യേവസഥിതംഃ പ്രത്ൃനീകേഷു യോധാഃ. 

ലോകക്ഷയകൃത് ലോകങ്ങളുടെ നാശത്തെ ചെയ്യുന്ന, പ്രവൃധഃ കാലഃ അസ്തി ഉഗനായ കാ 
ലനാകുന്നു ഞാന്, ഇഹ ലോകാന്ഇവിടെയുള്ള ജനങ്ങളെ, സമാഹത്തും-സംഹരിക്കാനാ 
യ്ക ണ്ട്; പ്രവ്ൃത്തഃ അസ്യിടഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു, പ്രത, ്യനികേഷുടപ്രതിപക്ഷസൈസ്യങ്ങളില്, 

അവസ്ഥിതാഃടസന്നദ്ധന്മാരായ. യോധാടഭടന്മാര്ം യേംയാതൊരുത്തരോ, സപവ്വേടഎല്ലാ 

വരും, ത്വാം ജൂതേ അപിടനിനെറ പ്രവൃത്തികൂടാതെതന്നെ, നഭവിഷ്യന്തിടഭവിക്കയില്ല. 

താനാരാണെന്നും പ്രവൃത്തിയെന്തെന്നും ഭഗവാന് പഠറയുന്നു:__ഭമിക്കു ഭാരമായി ഭ 
വിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രാണികളെ നശിപ്പിക്കുവാന് ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഭയങ്കരസ്വരൂപനായ കാല 
നാകുന്നു ഞാന്. ഇവിടെ ഒന്നിച്ചുചേസിരിക്കുന്ന ഭര്ജജനങ്ങളെ സംഹരിപ്പാനാണ്' ഞാന് 
ഭാവിക്കുന്നത്". എന്നോടുകൂടാതെ നിന്തിരുവടി ലോകത്തെയെങ്ങിനെ സംഹരിക്കും എന്നു 
നീ സംശയിക്കേണ്ട. എതൃസേനകളില് സന്നദ്ധന്മാരും നിന്നാല് ടുര്ജയന്മാരുമായ ഭീഷ്ട 
ദ്രോണകണ്ണാദിയോധന്മാര് യാതൊരു ത്തരോ അവരെല്ലാവരും നിന്െറ പ്രവൃത്തികൂടാതെ 
തന്നെ മരക്കുന്നവരാകുന്നു. മഹാമൃത്യവായിരിക്കുന്ന ഞാന് പുഠപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോഠം ആര് 
ജീവിക്കും. എല്ലാവരും മരിക്കുകതന്നെ ചെയ്യും. സംഹാരകത്താവായ കാലന് ഞാന്തന്നെ 
യെന്നു ധരിച്ചുകൊഠംക. 



1461 പതിനൊന്നാം അദ്ധ്യായം 

88 തസ്യാത്ത്വമുത്തിഷ്ക യശോലഭസ്വ 
ജിത്വാ ശത്രൂന് ഭംക്കഷവരാജ്യം സമൃദ്ധം 
മയൈവേരേ നിഹതാഃ പൃര്വമേവ 
നിമിത്തമാത്രം ഭവ സവ്യസാചിന് 

തസ്താല് അതുകൊണ്ടു, ത്വം ഉത്തിഷ്-സി എഴുനീല്ക്കുക. യശഃലഭസ്വടയശസ്സിനെ ലഭിച്ചു 
കൊഠാംക, ശത്രൂന്ജിത്വാടശത്രക്കളെ ജയിച്ചിട്ടു, സമൃദ്ധം രാജ്യം-ഐശ്വയ്യം നിറഞ്ഞ രാ 
ജൃത്തെ, ഉംക്ഷ്വഅനുഭവിപ്പുകൊഠംക, ഏതേ-ഇവര്, മയാഏവടഎന്നാത്തന്നെ, പുവ്വം 
ഏവടമുമ്പേതന്നെ, നിഹതാദടഹനിക്കപ്പെട്ടവരാകുന്നു, സവ്യസാചിന്-സവ്യകരത്താല് 
(ഇടത്തെ കൈയ്യിനാല്) ശരങ്ങളെ തൊടുക്കാന് കഴിയുന്ന ഹേ വിര, ത്വംനീ, നിമിത്തമാ 
തൂംടഹേതുമാത്രമായിട്ടു, ഭവടഭവിച്ചാലും 

മഹാമൃത്യവായ ഞാന്നിമിത്തം ഇവരെല്ലാവരും മരിപ്പാന്പോകുന്നതുകൊണ്ടു 

നീ യുഷ്ധംചെയ്തുയില്പ എന്ന നിശ്ചയംകൊണ്ടെന്തു ഫല നിഷ്ുലം. അതുകൊണ്ടു ന്! വൃദ്ധ 

ത്തിന്നൊരുങ്ങികൊഠംക. ദേവാടികഠംക്കുകൂടെ ജയിപ്പ്ാന് കഴിയാത്ത ഭീഷ്ടദ്ദോണാദികളെ 
ജയിച്ചവന് അജജയനന് എന്ന സല്കീത്തിയെ സനമ്പാദിച്ചുകൊംക. ഭുയ്യോധനാദികളായ 

ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചിട്ടു സവപ്ലൈശ്വയ്യപരിപൂണ്ണുമായ രാജ്യത്തെ അനുഭവിച്ചുകൊഠംക. ശ്യ്്രാ 
സ്രൂുബലസമ്പത്തിനിമിത്തം ഭീഷ്ടാദികഠം ടുജ്ജയന്മാര്തന്നെയെയിലും നിന്െറ പ്രപ്ൃത്തിക്കു 
മുമ്പേതന്നെ ഇരശ്വരനായ എന്നാല് തേജസ്സ്, ബലം, പെൌരരുഷം എന്നിവയെ അപഹരി 
ച്ചു വശിക്കപ്പെട്ടിക്കുന്നു. ഉണങ്ങിയ ജലകളെന്നപോലെ വീഴാനൊരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഹേ 
അജ്ജമ്പ ജീണ്ണൂപണ്ണുങ്ങളുടെ വീഴ്ക്കു കാറെറന്നപോലെ ഈ ശത്രുക്കളുടെ വീഴ്ക്ക്' നി 
ഒരു കാരണം മാത്രമായി ഭവിപ്പുകൊഠംക നിണക്കവരെ വധിപ്പാന് പ്രയത്നം വേണ്ടിവരി 
കയില്ലെന്നുല്ബോധിപ്പിച്ചു. 

84. ദ്രോണംച ഭീഷ്ടുംച ജയ്ദ്രഥംച 
കര്ണം തഥാസ്യാനപിയോധ വീരാന് 
മയാഹതാംസ്ത്വം ജഹിമാവൃഥിഷ്ണാ 
യൃധ്യസ്വ ജേതാസി രണേ സപത്താന്. 

മയാ ഹതാന്എന്നാല് ഹനിക്കപ്പെട്ട, യോധവിരാന്ടയുദ്ധവീരന്മാരെ; ത്വം ജഹിടനി ഹ 
നിച്ചാലും മാവ്ൃഥിഷ്ണാഃടനീ വ്യസയിക്കേണ്ട, രണേടയുദ്ധത്തില്, സപത്നാന്ടശത്രുക്കളട്ടെം 
ജേതാസിടനീ ജയിക്കും, യുദ്ധ്യസ്വടയുദ്ധം ചെയ്തുകൊഠംക. [ 

മുമ്പെ പറഞ്ഞതിനെത്തന്നെ സംശയനിപ്ൃത്തിവരുത്തുവാന് വിണ്ടും പറയുന്നു: 

ദ്രോണര്', ഭീഷ്ടര്',കണ്ണ്ണന്, ജയദ്രഥന്, അന്യയന്മാരായ ഭഗദത്തന്,സെരമടത്തി മുതലായ യോ 
ധവീരന്മാരുടെ തേജ്, ബലം, പൌരുഷം എന്നിവയെ ഞാന്തന്നെ ആകഷിച്ചിടു ഹത 
പ്രായന്മാരാക്കിയിരിക്കുന്നു. ബാണങ്ങഠംകൊണ്ടു നീയവരെ വീഷ്രികൊഠംക..ദ്രോണന്ടിവ്യാ 
സ്രൂരസമ്പന്നന്, ഭീഷ്ടൂര് സ്വച്ഛുന്ദമൃത്യമഹാപരാക്രമശാലി, കണ്ണന് പിതാവിന്െറ വരബല 
ത്താല് ശക്തന്, ജയദഥന് അവധ്യന് എന്നിപ്രകാരം മനസ്സില് അല്ലവും ഭഃഖമുണ്ടാകേണ്ട. 

എന്െറ അനുഗ്രഹത്താല് ഒുഷ്യോധനാടിശത്രക്കളെ നീ ജയിക്കും. ഇതില് സംശയമില്ല. അതു 

കൊണ്ടു യുദ്ധം ചെയ്തുകൊംകു. ഇതൊരുവിധിവാക്യമല്ല. യുദ്ധം കത്തവ്യം എന്നു നിലയില് 
പറഞ്ഞിരിക്കയല്ല. പിന്നെയോ-മുക്തിക്കു കാരണം ജ്ഞാനം ജ്ഞാനത്തി ന്നു കാരണം 
ചിത്തശുദ്ധി. ചിത്തശുദ്ധിക്കു കാരണം സ്വധമ്മാചരണം എന്നു സ്തൂചിപ്പിച്ചുംകൊണ്ടു ഭഗ 
വാന് പറയുന്നു :__ഹേ മുമുക്ഷുവായ അര്ജുന! നീ നിന്െറ സ്വധമ്മത്തെ ആചരിച്ചുകൊ 
ക, എന്ന അത്ഥത്തില് യുദ്ധം ചെയ്തുകൊംകം എന്നു. ഇതുകൊണ്ടു സിദ്ധിക്കുന്ന സാരം 

ഭക്തി പൂവ്വം സ്വധമ്മത്താല് ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന ഭഗവാന് പ്രയാസമുള്ള കായ്യത്തേയും സുക 

രമാക്കിത്തിക്കും, എന്നാകുന്നു. 

സഞ്ജയ ഉവാച. 

286. ഏഷക്ക്ത്വാ വചനം കേശവസ്യ കൃതാഞ്ജലി ൪വേപമാനഃകിരീടി 

നമസ്തത്വാഭയ ഏവാഹ കൃഷ്ണം സഗല്ഗദം ഭീതഭിതഃ പ്രണമു. 
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കിരീടി അജന്, വേപമാനഃ-വിറയ്മകുന്നവനായിട്ടു, കൃതാഞ്ജലിഃടഅഞ്ജലിബന്ധിച്ചവ 
നായിട്ടു, കേശവസ്യട-കേശവന്െറ ഏതത് വചനം--ഈ വാക്ൃത്തെ, ശ്രത്വാടകേട്ടിട്ടു, പ്ര 

ണമ്യടപ്രണമിച്ചിട്ടു, നമസ് 'കൃത്വാടനമസ്ലരിച്ചിട്ടു, സഗല്ഗദംടഇടച്ചയോടുകൂടംവണ്ണം, ഭീ 
തഭീതഃ- അത്യന്തം ഭയപ്പെട്ടവനായിട്ടു, ഭയഃഏവടം-പിന്നെയും, കൃഷ്ണുടകൃഷ്ണനോടു, ആഹം 
പറഞ്ഞു. 

ഉണ്ടായസംഗതി മുഴുവനും സംജയന് ധൃതരാ്ടരരോടു പറഞ്ഞു:-_ഭയംകൊണ്ടും ഭ 
ക്തികൊണ്ടും വിറച്ചുകൊണ്ടു” അജ്ളുനന് ശിരസ്സില് അഞ്ജലിബന്ധിച്ച. ബ്രഹ്മാദികഠാക്കും 

ഇരശ്വരനായ ഭഗവാന്െറവാക്കുകേട്ിട്ടു കൈകഠംകൊണ്ടുംശിരസ്സുകൊണ്ടും ഭൂമിയില് വീണും 
നമസ്കരിച്ചു. സന്തോഷാധിക്യത്താലുണ്ടായ അനന്ദാശ്രുക്കജാല് കണ്ണം സ്തംഭിച്ചതുകൊണ്ടു 
ഗത്ഗദാക്ഷരങ്ങളോടുകൂടുംവിധത്തില് ശ്രീകൃഷ്ണുനോടു പിന്നെഷും പറഞ്ഞു. 

അജഞ്കുന ഉവാച. 

86 സ്ഥാനേ ഹൃഷികേശ! തവപ്രകിത്ത്യാ 
ജഗല് പ്രഹൃഷ്യത്യനുരജയതേച 

രക്ഷാംസി ഭീതാനി ടിശോദ്രവന്തി 
സര്വേ നമസ്ൃൃന്തിച സിദ്ധസഫഘാ. 

ഹഷീകേശ!ടഇന്രിയപ്രേരക!, തവപ്രകിത്ത്യാടഅങ്ങയുടെകീിത്തനംകൊനണ്ടു., ജഗത് ലോകം 
പ്രഹൃഷ്യതിടഅധികം സന്തോഷിക്കുന്നതും അനുരജ്യതെചടഅനുരഞ്ജിക്കുന്നതും, രക്ഷാം 

സിടരക്ഷസ്സുകഠം, ഭീതാനിടഭയപ്പെട്ടവയായിട്ടു, ദിശഃദ്വന്തിടദിക്കുകളെ വിട്ടോടുന്നതും, സി 
ഭ്ധസംഘാടസിദ്ധന്മാരുടെ സമൂഹങ്ങഠം, സവ്വേ-എല്പാം, നമസ്യന്തിചം.നമയസ്ലൂരിക്കയും 
ചെയ്യുന്നതു”, സ്ഥാനേടയുക്തം. 

അല്ലെയോ ഹുഷീകേശ। അന്തഷ്യാമിരൂപേണ സപ്വയവ്വിയങ്ങളെയും അതാതു വിഷ 
യങ്ങളില് പ്രവൃത്തിപ്പിക്കുന്ന നിന്തിരുവടിയുടെ മഹിമയെ പ്രകഷേണ കീത്തിക്കുന്നതുകൊ 
ണ്ടും കേഘംക്കുന്നതുകൊണ്ടും ലോകം അത്യന്തം സന്തോഷിക്കുന്നതും അങ്ങയില് അനുരഞ്ജി 
കടന്നതും രാക്ഷസന്മാര് ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ടു ടിക്കുകളെ വിട്ടോടുന്നതും സിദ്ധന്മാരുടെ സമൂഹ 

ങ്ങളെല്ലാം അങ്ങയെ നമസ്തരരിക്കുന്നതും യുക്തംതന്നെ, ലോകം അങ്ങയില് സന്തോഷിക്കു 
ന്നു. അങ്ങയെ സ്നേഹിക്കുന്നു. രാക്ഷസന്മാര് അങ്ങയെ ഭയപ്പെട്ടോടുന്നു. സിദ്ധഗന്ധവ്വാദിദേ 

വസംഘങ്ങഠം അങ്ങയെ നമസ്തൂരിക്കുന്നു. ഈ എല്ലാ സംഗതികളും യൂക്തംതന്നെ. സന്തോ 

ഷത്തിന്നും പ്രേമത്തിന്നും ഭയപ്പെടുന്നതിന്നും നുമസ്ത്രരിക്കുന്നതിന്നും യോഗ്യമായ സ്ഥാനം 
തന്നെ നിന്തിരുവടി. അതുകൊണ്ടവരുടെയെല്ലാ പ്രപ്ൃത്തികളും സമുചിതംതന്നെ. 

അഥവാ 

അല്ലെയോ ഫൃഷീകേശ ഭൂമിക്കു ഭാരമായിരിക്കുന്ന സകല ദുജ്ജനങ്ങളെ സംഹരി 

പ്രാനും സാധുക്കളെ സംരക്ഷിപ്പാനും ഞാനൊരുങ്ങിയിരിക്കുന്നുവെന്നുള്ള വിന്തിരുവടിയഘുടെ 
പ്രവചനം കേട്ടിട്ടു സാധുലോകം സന്തോഷിക്കുന്നതു യുക്തക്തന്നെ. സവ്വേശ്വരനും സാധുജ 
നപരിപാലകനുമായ നിന്തിരുവടി സകല ഭര്മ്ജനസംഹാരംചെയ്യുന്നുതു ലോകഹിതമാക 

യാത അതില് സന്തോഷം സമുചിതംതന്നെ. അവിടുത്തെകറിച്ചുള്ള കീത്തനത്തില് ശ്രദ്ധാ 
ലുക്കളായവര് പരമാത്മാവായും ഭക്തവത്സലനായുമിരിക്കുന്ന അങ്ങയില് അനുരാഗമുള്ളവ 

രായിരിക്കുന്നതും യൃക്തംതന്നെ. ലോകോപദ്രവത്തെത്തിക്കവാനുഭ്യമിക്കുന്ന പരമകരുണാനി 
ധിഘും പരമേശ്വരനുമായ അങ്ങയില് സാധുക്കാംക്കനുരാഗം ഉണ്ടാകുന്നതു സ്വാഭാവികം 
തന്നെ. **ടുഫ്ടുന്മാരെ സംഹരിപ്പാന് ഞാനൊരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു”” എന്ന് നിന്തിരുവടി അരു 
ളിചെയ്തുതിനെ കേട്ടു രാക്ഷസന്മാര് ടിക്കുകളില്പോയൊളിയുന്നുവെന്നതും യുക്തം. അതല്ലാ 
തെ അവക്കെന്തുഗതി. സവ്വലോകസുഖം വരുത്തുന്ന അങദയുടെ ആ വാക്ൃത്താല് ദേവഷി 
സിദ്ധചാരണാടിസംഘങ്ങഠം സന്തോഷിക്കുന്നതും സ്വാമിന് ആവിധം ചെയ്യേണമേ എന്ന 
പ്രാത്ഥനയോടുകൂടെ അവര് നമസ്തൂരിക്കുന്നതും സമുചിതംതന്നെ 

811 കസ്താച്ചതേ നനമേരന് മഹാത്മന് 
ഗരീയസേ ബ്രഹ്മണോ പ്യയാടികര്ത്ത്േ 
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അനന്തദേവേശ ജഗന്നിവാസ 

ത്വമക്ഷരം സദസല് തല്പരംച. 

മഹാത്മന്!ടസപ്പോല്കൃഷ്ടസ്വഭാവ॥, ബുഹ്മണഃഅപിടബ്ബഹ്മാവിന്െറയും, ആടികര്ത്രേം 
ആടികത്താവും, ഗരീയസേമഹാഗുരുവുമായം തേടഅങ്ങെക്കായ്ക്ൊണ്ടു, കസ്താത് എന്തു 
ഹേതുവായിട്ടു, ന നമേരന്ടനമസ്തുരിക്കയില്ല, അനുന്ത!ടഅപരിച്ചുിന്ന, ദേവേശ।ടദേവന്മാ 
കദം ഇരശ്വര।, ജഗന്നിവാസംലോകാധിഷ്ണാനളത!, സതി ടകാദ്ട്രവും, അസത്'ടകാരണവും, 
തല്പരംടഅവയ്ക്കുപ്പുറത്തുള്ളതും, അക്ഷരം-നാശരഹിതവും, ത്വംടനിന്തിരുവടി ആകുന്നു. 

ഛേ മഹാത്മാവേ! സിദ്ധാടിസമൂഹങ്ങഠം എന്തുകാരണത്താല് അങ്ങയെ നമസ്കരി 
ക്കയില്ല. അങ്ങുന്നുതന്നെ അവരാല് നമസ്തരിക്കപ്പെടുവാന് യോഗ്യന് എന്തുകൊണ്ടെന്നാല് 

ലോകസൃഷ്ടികത്താവായ ബ്രഹ്മാവിനെയും ജനിപ്പിച്ചവനും ന്ദിയന്താവും പരമഗുരുവും ൯൧ 

ശരഹിതനും സകലദേവന്മാരുടെയും സ്വാമിയും. കായ്യയുമായും കാരണമായും ഇരിക്കുന്ന ലോ 
കത്തിന്െറയും കാരണമായ അവ്യക്തത്തിന്നും അധിഷ്ണാനമായും ഇരിക്കുന്നവന് യിന്തിരുവ 

ട്രിയാകുന്നു. ആകയാല് അങ്ങയെയല്ലാതെ മററാരെയാണ്' അവര് നമസ്കരിക്കുക. 

88. ത്വമാദിദേവട പുരുഷഃ പുരാണ 

സ്ത്രമസ്യ) വിശ്വസ്യ പരം നിധാനം 

വേത്താസിവേട്യംച പരംച ധാമ 

ത്വയാ തതം വിശ്വമനന്തരൂപ. 

ആടിദേവഃടആടിയിലുള്ള സ്വയംജ്േ ്യാതിസ്സസും, പുരുഷഃം-പൂണ്ണനും, പുരാണ്ദഎന്നുമുള്ളവനും 
ത്വംടനിന്തിരുവടിയാകുന്നു, അസ്ൃയവിശ്വസ്യ--ഈ ലോകത്തിന്െറ, നിധാനും-ബീജം, ത്വം: 
ന്ദിന്തിരുവടി, വേത്താട അറിയുന്നവനും, വേദ്യംടഅറിയത്തക്കുതും, പരംധാമടപരമജ്യോതി 
സ്സംത്വം അസിംനിന്തിരുവടിയാകുന്നു. 

ജഗത്തിന്െറ ആടികാരണവും പരാപേക്ഷകൂടാതെ പ്രകാശിക്കുന്നവനും എന്നെന്നു 
മുള്ളവനും ഈ ലോകത്തിന്െറ പരമനിധാനമായ മായയും ബുദ്ധ്യാടിസകലവികാരങ്ങളെ 

അറിയുന്നവനും കാണപ്പെടവാനും അറിയപ്പെടുവാനും യോഗ്യമായതു സവ്വവും അവയെ 

യെല്ലാം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്ന പരമജ്യോതിസ്റ്റം നിന്ത്ിരുവടിയാകുന്നു. ഹേ അനന്തരൂപ! സ 
വ്യലോകവും നിന്തിരുവടിയാല് വ്യാപിക്കപ്പെടിരിക്കുന്നു. ഏതൊന്നിനാല് ഏതൊന്നു വ്യയം 
പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവോ അതു, അതുതന്നെ എന്നു ന്യായാനുസരണം നിന്തിരുവടിതന്നെ 
വിശ്വമായി വിളങ്ങുന്നവന്. 

80. വായയ൪യമോഗ്നി വരുണഃ ശശാദംഃ പ്രജാപതിഡ്യ്വം പ്രപിതാമഹശ്ച 

നമോ നമസ്തേസ്തു സഹസ്രകൃതവഃ പുനശ്ചഭയോപി നമോ നമസ്ധയേ. 

ശശാങ്കഃടചസ്ദ്രന്, പ്രജാപതി ബൃഹ്മാവു', പ്രപിതാമഹഃടബ്യഹ്മാവിനേറയും പിതാവ് 
ത്വം--നിന്തിരുവടിയാകുന്നു, തേംഅങ്ങെക്കായ്കയൊണ്ടു', സഹസ്സ്രകൃത്വഃ--ആയിരംപ്രാവശ്യം 
നമഃ അസ്തനമസ്സൂര്വിക്കുട്ടെ. 

വായുവും, യമനും, അഗ്നിയും, വരുണനും, ചയ്്രനും ബ്രഹ്മാവും, വിഷ്ണുവും നന്തി 
രവടിയാകുന്നു. സവ്യാത്മാവായിരിക്കുന്ന നിന്തിരുവടിക്കാഷ്ക്ലൊണ്ടെ പിന്നെയും പിന്നെയും 
ആയിരം ആയിരം നമസ്കാരം. 

40. നമഃ പുരസ്താദഥ പൃഷ്ണതസ്തലറേ നമോസ്തുതേ സര്വത ഏവസര്വ! 

അനന്തവിയ്യയാമിത വിക്രമസ്ത്വം സര്വം സമാപ്പോഷിതതോസി സവഃ. 
പുരസ്താതംമുന്ഭാഗത്തും, പൃഷ്ണത പിന്ഭാഗത്തും, സ്വത ഏവംസവ്യഭാഗത്തും, തേനമഃ 
അസ്തൂ-അങ്ങക്കായിക്കൊണ്ടു നമസ്സു ഭവിക്കട്ടെ, അനുന്തവിയ്യു-അവധിയററവീയ്യുത്തോടും 

അമിതവിക്രമ--അളവററ വിക്രമത്തോടുംകൂടിയോവേ! ത്വംനിന്തിരുവടി, സവ്യം-സവ്വത്തെ 
യും സമാഫ്ലോഷിടവ്യാപിക്കുന്നു, തതഃടഅതുകൊണ്ടു, സവ്വഃഅസിംസവ്വവുമാകുന്നു. 
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ഹേ സ്വ്യാത്മാവേ! മുമ്പിലും പിമ്പിലും സവ്വഭിക്കിലും അങ്ങെക്ക്' നുമസ്താരം.. 
യാതൊന്നു ഹേതുവായിട്ടു കല്ലിതമായ സകലത്തിലും അങ്ങുന്നു വ്യയാപിച്ചിരിക്കുന്നവോ ആ 
കാരണത്താല് സ്വ്വവും നിന്തിരുവടിതന്നെയാകുന്നു. നാമരൂപാത്മകമായ സകല ജഗത്തും 
അങ്ങയെ കൂടാതെ നിരാത്മകമാകയാല് നിരൂപണാര്ഹമപ്പാത്തതുകൊണ്ടു സവ്വസ്വരുപ൯ 

ന്ദിന്തിരുവടിതന്നെ. 

41. സഖേതിമത്വാ പ്രസഭം യദുക്തം ഹേകൃഷ്ണ്ഗ ഹേയാദവ ഫേ സഖേതി 
അജാനതാമഹിമാനം തവേദം മയാപ്പമാദാല് പ്രണയേന വാപി. 

തവ-അങ്ങയുടെം ഇദം--ഇതിനെയും, മഹിമാനം-വൈഭവത്തെയും അജാനതാമയാടഅറി 
യാതിരുന്ന എന്നാല്, സഖാ ഇതിമത്വാ-സഖാവെന്നു വിചാരിച്ചിട്ട്, ഹേ കൃഷ്ണ1ിടഅല്ലെ 
യോ കൃഷ്ണ! ഹേ യാദവ അല്ലെയോ യാദവ! ഹേ സഖേ ഇതിടഅല്ലെയൊ സ്നേഹിതാ എ 
ന്നിങ്ങിനെ, പ്രമാദാത്'വാടപ്രമാദംകൊണ്ടും, പ്രണയേന വാ അപിടസ്നേഹംകൊണ്ടും 
പ്രസഭം--ആലോചന കൂടാതെ, യത് കൂക്തംയാതൊന്നു പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവോ. 

അളവററത്േജസ്സ് , ബലം ഐശ്വഷ്യും എന്നിവയുടെ നിധാനുമായ നിന്തിരുവടി 
യുടെ ഈ കാണപ്പെടുന്ന സവ്വലോകാത്മകമായ വിശ്വരൂപത്തെയും മഹിമയെയും അറിയാ 

തിരുന്നതിനാല് എന്െറ ഒരു സഖാവെന്ന വിചാരത്താല് അറിവില്ലായ്യുകൊണ്ടും സ്നേഹം 

കൊണ്ടും ഹേ കൃഷ്ണ! ഹേ യാദവ ഹേ സഖേ! എന്നിങ്ങിനെ അടക്കവും വണക്കവും കൂടാ 

തെയെന്തെല്ലാം ഞാന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതിനെയെല്ലാം ന്ദിന്തിരുവടി പൊവക്കേണം എ 

ന്നൂ ഞാന് പ്രാത്ഥിക്കുന്നു. (അടുത്ത പദ്യത്തില് ഈ അത്ഥം കാണും) ഇമംമഹിമാനം എന്നു 
പുല്പിംഗപാഠവും ചില പുസ്തകങ്ങളില് കാണുന്നുണ്ടു്. 

42. യച്ചാവഹാസാത്ഥ മസല്ക്ൃതേ്യ്സി വിഹാരശയ്യ്യാസന ഭോജനേഷു 

ഏകേധ്ഥവാപ്ൃച്ചൂത തല്സമക്ഷം തല്ക്ഷാമയേ ത്വാമഹമപ്രമേയം. 

അച്ൃത്വടഹേ ച്ൃൃതിരഹിത! വിഹാരംക്രീഡാ, ശയ്യ്്യാ-ശയനം, ആസന ഇരുത്തം, ഭോജ 
നേഷും-ആഹാരസ്വീകാരം എന്നിവയില്, ഏകടഒററക്കായിരിക്കുമ്പോഴോ, അഥവാ സമ 
ക്ഷം-ബഹുജനങ്ങളുടെ മുമ്പാകെയൊ, അവഹാസാത്ഥംടപരിഹസിപ്പാനായ്ക്ൊണ്ടു, യത് 

ചംഏതോന്നോ എത്രത്തോളമോ, അസല്കൃതഃ അസിടഅവമാനിക്കപ്പെട്ടവനായിട്ടുണ്ടോ, 
തല്കഅതിനെകറിച്ചു, അപ്രമേയം ത്വാംടപ്രമാണാതീതനായ അങ്ങയോടും, അഹംക്ഷാമ 
യേം-ഞാന് ക്ഷമായാചനം ചെയ്യുന്നു. 

ഏതുകാലത്തും വികാരപ്പെടാതിരിക്കുന്ന കൂടസ്ഥപരമാത്മാവേ! എന്െറ മാതുല 
പുത്രന് എന്ന അബദ്ധവിചാരത്താല് കളിക്കുമ്പോഴും കിടക്കുമ്പോഴും സിംഹാസതത്തിലി 

രിക്കുമ്പോഴചം അങ്ങുന്നേകനായിരിക്കുമ്പോഴോ ബഹുജനങ്ങളുടെ മുമ്പാകെയോ പരിഹാസ 
മായിട്ടു ഞാനെന്തെല്ലാം എപ്പ്യോഴെല്ലാം ഏത്രത്തോളുമെല്പാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം അ 

ചിന്ത്യമാഹാത്ത്യമുള്ള നിന്തിരുവടി ക്ഷമിക്കേണമെന്നു ഞാന് പ്രാത്ഥിക്കുന്നു. 

49. പിതാസിലോകസ്പ) ചരാചരസ്യയ ത്വമസ്വ പൃജ്യശ്ച ഗുരുര്ഗരീയാന് 

നുത്വല്സമേഠധ്യസ്ത്ൃഭ്യധികുകതോ./സ്വ്യോ ലോകത്രയ്യേ്യപ്രതിമപ്രഭാവ! 

ചരാചരസ്യടസ്ഥാവരജംഗമാത്മകമായ, അസ്യലോകസ്യ-ജഈ ലോകത്തിന്െറ, പിതാഅ 
സിടജനകന് നിന്തിരുവടി ആകുന്നു ഗരീയാ൯ഗുരുഃകമഹാനായ ഗുരുവും, പൂജ്യഃ ചടപൂജ്യ 
നുമാകുന്നു, ത്വല്സമ-അങ്ങെക്കു തുല്യന്, ലോകത്രയേ അപിടമൂന്നുലോകത്തിലും, ൯ അ 

സ്തിടഇല്ലം അഭ്യധികഃടമീതെയുള്ളവന്, കുതഃടപിന്നെയെങ്ങിനെ ഉണ്ടാകും, അപ്രതിമപ്പഭാ 
വ।ടഉപമയില്ലാത്ത പ്രഭാവമുള്ളോവേ!. 

44ഹേ അജ്ജുന! ഗദന് മുതലായ എന്െറ അനുജന്മാര് നിണക്കെങ്ങിനെയുള്ളവ 
രോ അതുപോലെയൊരുവന് ഞാനും. നീ എന്തിനായിട്ടു ക്ഷമായാചനം ചെയ്യുന്നുവെന്നാ 
ണെങ്കില് ഒരിക്കലും അങ്ങിനെയല്ല. നിന്തിരുവടി സ്ഥാവരജംഗമാത്മകമായി കാണപ്പെട 

ന്ന സമസ്തലോകത്തിന്െറ പിതാവും അവിദ്യാബന്ധം മുറിച്ചുകളഞ്ഞു ജീവന്മാരെ മോചി 
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പ്പിക്കുവാന് സമത്ഥമായ ആത്മജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കുന്ന പരമഗുരുവും അതിനാല്തന്നെ 
എന്നാല് മാത്രമല്ല സര്വരാലും ആരാധ്യനുമായിരിക്കുന്ന സര്വേശ്വരനുമാകുന്നു. അതുകൊ 
ണ്ടു മൂന്നുലോകത്തിലും അങ്ങയോടു തൂല്യനായിട്ടൊരുവനുമില്ലാതിരിക്കേ അങ്ങയെ അതിശ 
യിക്കുന്ന മറെറാരുവന് ഇല്ലെന്നു പറയേണമോ. അതിനാല് അങ്ങയുടെ വൈഭവം ഉപ 
മയെ അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നതാണെന്നു ““നതതസമശ്ചാഭ്യധികശ്ചദൃശ്യതേ”"ശ്രുതികഠം ഘോ 
ഷിക്കുന്നത് എത്രയും സത്യമെന്ന് ഞാനങ്ങയുടെ കാരുണ്യത്താല് ഇപ്പോളറിയുന്നു. 

44. തസ്തരാല് പ്രണമ്യ പ്രണിധായകായം പ്രസാദയേത്വാമഹമീശമീഡ്യം 

പിതേവപുത്രസയ സഖേവ സഖ്യൂഃ പ്രിയഃ പ്രിയായാഹസിദേവസോഷഡ്യും. 

തസ്താല്- അതുകൊണ്ടു, കായം-:ദേഹത്തെ, പ്രണമ്യ പ്രണിധായടസാഷ്ടാംഗം നമസ്ത്രിച്ചി 
ട്ട് ഈഡ്യംടസ്തത്യനും, ഈശംടഇശ്വരനുമായ, ത്വാംടഅങ്ങയെ;യ പ്രസാദയേടപ്പസാഭി 
പ്രിക്കന്നേന്, ദേവടഹേ ദേവ! പൃത്രസ്യ-പൃതന്െറ അപരാധത്തെ, പിതാഇവടപിതാവെ 
ന്നപോലെയും, സഖ്യഃ--സഖാവിന്െറ അപരാധത്തെ, സഖാ ഇവടസഖാവെന്നപോലെ 
യും പ്രിയായാഃട-പ്രേയസിഘുടെ അപരാധത്തെ, പ്രിയഃഇവംഭത്താവെന്നപോലെയും, മമട 
എന്െറ അപരാധത്തെ, സോഡ്യംടസഹിപ്പാനായ്ക്ൊണ്ടു് അഹസിംഅങ്ങുന്നഹനാകുന്നു. 

നിന്തിരുവടി നിരതിശയമഹത്വസമ്പന്നനായതുകൊണ്ടെ എട്ടംഗങ്ങളെയും ഭൂമി 
യില് സ്റ്റശിച്ചുകൊണ്ടെ ബ്രഹ്മാടിടേവന്മാരാല്കൂടെ സ്ത്ത്യനും പരമേശ്വരനുമായ അങ്ങ 
യോടു പ്രസാദിക്കേണമേ എന്നു ഞാന് പ്രാത്ഥിക്കുന്നു. എന്െറ സര്വാപരാധത്തെയും പി 
താവു പുത്രന്െറയും സഖാവു സഖിയുടെയും പ്രിയന് പ്രേയസിയുടെയും അപരാധത്തെയെ 
ന്നപോലെ പൊവമക്കേണമേ. ““പ്രിയായാഹസി?? എന്ന വിസ്റ്റൂലോപം ആഷ്പ്രയോഗം 

എന്നറിയേണംം 

45. അദുഷ്ടപുവ്വം ഫൃഷിതോധ/സ്തി ദുൃഫൂവാ ഭയേനചച പ്രവ്യഥിതം മനോ മേ 

തദേവമേ ദശയദേവരൂപം പ്രസീദ. ദേവേശ ജഗന്നിവാസ. 

അദൃഷ്ടപൂര്വംടമുമ്പു കാണപ്പെടാത്തതായ, രൂപം ദുഷ്ട്വാ-രൂുപത്തെ കണ്ടിട്ടും ഹഷിതമ 

അസ്തി-സന്തുഫ്ടനായിരിക്കുന്നു, മേമനഃ-എനറൊ മനസ്സ്, ഭയേനം-ഭയംകൊണ്ടു, പ്രവ്ൃഥി 
തംചഏററവും വ്യാകലമായും ഭവിക്കുന്നു, ദേവട അല്ലെയോ സ്വാമിന്, പ്രസീദടപ്രസാടി 
ക്കേണമേം തല്ഏവരൂപം-ആ പൂര്വരുപത്തെത്തന്നെ, മേദശയ-എനിക്കു കാട്ടിത്തരേ 
ണമേ. 

മുമ്പൊരു കാലത്തിലും ഞാന് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതായ വിശ്വരൂപത്തെ കണ്ടതിനാല് 
എനിക്കു സന്തോഷമുണ്ടെമ്മിലും അനേകം കൈകാം മുഖങ്ങഠം എന്നിവകൊണ്ടു വികൃതമാ 
യിരിക്കുന്നതിനെ കണ്ടപ്പോോളുള്ള ഭയത്താല് മനസ്സ്യാകലപ്പെടുന്നു. ഹേ ദേവ! നിന്തിരുവടി 
പ്രസാടിക്കേണമേ. അങ്ങയുടെ സ്വമ്യമായ ആ ശ്രീകൃഷ്ണരുപത്തെത്തന്നെ എനിക്കു കാട്ടി 

ത്തരേണമേ! 

46. കിരീടിനം ഗടിനം ചക്രഹസ്ത മിച്ഛാമി ത്വാം ദൂഷ്ടുമഹം തഥൈവ 

തേനൈവരൂപേണ ചത്ുര്ഭജേന സഹസ്രബാഹോ ഭവവിശ്വമുത്തേ. 

തഥാ ഏവ--അപ്രകാരംതന്നെ, കിരീടിനം-കിരീടത്തോടും, ഗദിനംടഗദയോടുംകൂടിയും, ച 
ക്രഹസ്തം-ഹസ്തത്തില് ചക്രത്തോടുംകൂടിയ, ത്വാം-അങ്ങയെ, ദ്രഷ്ടും അഹം ഇച്ഛൂാമിടകാ 

ണ്മാന് ഞാനിച്ചിക്കുന്നും സഹസ്രബാഹോടആയിരം കൈകളോടകൂടിയ, വിശ്വമൂത്തേ-സ 

വ്യലോകാത്മക!ം ചതുര്ഭജേന-നാലുകൈകളോടുകൂടിയ, തേന രൂപേണ ഏവ-ആ രൂപ 
ത്തോടുകൂടെത്തന്നെ, ഭവടഭവിച്ചാലും. 

കാണ്മാനാഥഹിക്കുന്ന രൂപത്തെ സ്ത്ഷ്യമാക്കുന്നു; - ശിരസ്സില് കിരീടവും നാലുകൈ 
കളില് ചക്രാദ്യായുധങ്ങളുമുള്ളതായ ആ നിന്തിരുവടിയെ അതേവിധത്തില് കാണ്മാന് ഞാ 
നാഗ്ഫിക്കുന്നു. സഹസ്രരബാഹ്വാടികളുള്ള ഹേ ലോകസ്വരൂപ। ഇഈരൂപത്തെ ഉപസംഹരി 
ച്ച്” ആ പൂവ്യരൂപത്തെത്തന്നെ കാട്ടിത്തരുവാന് പ്രസാടിക്കേണമേ. 



ജു തായ ് ന്ന” അന്ന്ത്്നുന്ന നന്നാ യ ി 
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ശ്രീഭഗവാനുവാച. 

41. മയാപ്രസന്നേന തവാജജുനേദം രൂപം പരം ദശിതമാത്മയോഗാത്' 

തേജോമയം വിശ്വമനന്തമാട്യം യന്ദേത്വദന്വേന നദുഷ്ടപൃവ്വം. 

അര്ജജുനം-ഹേ അജജുന!, പ്രസന്നേനംപ്രസന്നനായ, മയാ-എന്നാല്., തേജോമയംടപ്ര 
കാശാത്മകവും, വിശ്വം--ലോകാകാരവും, അനന്തം-അവധിയററതുമായ, ഇദംപരം രൂപം: 
ഈ ഉത്കൃഷ്ടസ്വരൂപം. ആത്മയോഗാത് എന്െറ മായാശക്തിപ്രഭാവത്താതി, ഭശിതംടകാ 
ണിക്കപ്പെട്ടു, യത് ടയാതൊന്ന് ; ത്വദന്യേനംനിന്നെയൊഴിച്പു മറെറാരുവനാല്, ന ദൂഷ്ടപു 
വൃംടമുമ്പെ കാണപ്പെട്ടതല്ല. 

“സ്ഥാനേ ഹൃഷീകേശ്” എന്നിത്യാദി മഹാമന്ര്രങ്ങളാല് സ്തൂതിചെയ്തു സന്തോഷി 
ച്ചും ഭയങ്കരവിശ്വരുപദശനത്താല് ഭയപ്പെട്ടുമിരിക്കുന്ന അജ്ജുനനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുവാന് 
ഭഗവാനരുളിചെയ്യുന്നു:---ഹേ അജജ്ുന! നിന്െറ ഭക്തിവൈഭവത്താല് നിന്നില് പ്രസന്ന 

നും നിന്നെയനുഗ്രഹിക്കുന്നവനുമായ എന്നാല് കോടിസ്്യാധികപ്രകാശമുള്ളതും സമസ്തുലോ 
കങ്ങളുടങ്ങിയിരിക്കുന്നതുമായ ഈരൂപം എന്െറ യോഗമായാബലത്താല് നിണക്കു കാണിക്ക 
പ്പെട്ടു. നീയല്ലാതെ മറവള്ളവരാരും വിശ്വരൂപം എന്നു കേട്ടവരല്ലാതെ കണ്ടിട്ടുള്ളവരില്ല. 

വ്യതരാഫ്ടസഭയില്വെച്ചും യശോദാദേവിക്കും ഈ രൂപത്തെ കാടടിട്ടില്ലെയോയെന്നു ശജ്മിക്കേ 
ണ്ട. അതവാന്തരരൂപമാകുന്നു. ഉത്തമമല്ല. ഇതാകട്ടെ അതയൂത്തമവിശ്വരൂപം. നീയല്ലാതെ 
മററാരും ഇതിനെ ഇങ്ങിനെ ഇതിന്നുമുമ്പേ കണ്ടിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടു ഞാന്തന്നെ ലോകസ്വ 

രൂപത്തില് എങ്ങും വിളങ്ങുന്നവന് എന്ന്” ഇസ്രിയങ്ങളെകൊണ്ടു കണ്ടറിഞ്ഞ നീ ഭയപ്പെ 
ടേണ്ട. അതീവ സന്തോഷിച്ചുകൊഠംകം എന്നഭിപ്രായം. 

48. നവേദയലഞാധ്യയനൈന്ന ദാനൈ ന്നചമ്രിയാഭിന്നതപോഭിരുഗ്രൈഃ 

ഏവംരൂപഃ ശക) അഹം ൂലോകേ ദ്രഷ്ടും ത്വദന്വ്േന കരുപ്രവീര 

വേദയഞാധ്യയന്ദൈംവേടങ്ങളുടേയും യജ്ഞങ്ങളുടേയും അദ്ധ്യയനങ്ങഠംകൊന്റെം, ദാ 
നൈഃടദാനുങ്ങഠംകൊണ്ടും, ക്രിയാഭിഃടകമ്മാനുഷ്ലാനങ്ങഠംകൊണ്ടും. ഉഥഗൈ?ഃ തപോഴിഃകടകഠി 
നങ്ങളായ തപസ്ത്കഠംകൊണ്ടും, ഏവം രൂപഃ അഹം ഇപ്രകാരമുള്ള രൂപത്തോടുകൂടിയ ഞാ 
൯, യൂ ലോകേംഭൂലോകത്തില്, ത്വദന്യേനംനിന്നെയൊഴിച്ചന്യന്ാല്, ദൃഷ്ടം നശക്യടകാ 
ണ്മാന് സാധ്യമല്ല. 

ളു എന്റെറ ഈ സ്വരൂപത്തെ കാണുകയെന്നതത്യന്തടര്ല്പഭമാണെന്നു വ്യക്തമാക്കുന്നു; 
ഹേ കുരുപ്രവിര! വേദങ്ങളേയും യജ്ഞങ്ങളെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന മഹാമന്ത്രങ്ങളേയും പഠി 

ക്കുന്നതുകൊണ്ടും അത്ഥജ്ഞാനംകൊണ്ടും ഗോഹിരഞണ്ദകന്യാടി മഹാദാനങ്ങഠംകൊണ്ടും 
ശ്രെൌതസ്ത്ാത്തകമ്മാനുഫ്ലാനങ്ങഠംകൊണ്ടും അതികഠിനുങ്ങളായ കൃ്രചാന്ദ്രായണാടിവ്വതാനു 
ഷ്ലാനങ്ങഠംകൊണ്ടും മനുഷ്യലോകത്തില് ഈവിധം രൂപത്തോടുകൂടിയ എന്നെ കാണ്മാന് 
സാധിക്കയില്ല. നീയെന്െറ ഉത്തമഭഷതനായതുകൊണ്ടു മാത്രമാണ്” നിണക്കിതു കാണ്മാന് 
സാധിച്ചത്” പരിശുദ്ധഭക്തിയുള്ളവക്ല്ലൊതെ മററാക്ം എന്െറ വിശ്വാത്മകത്വം പ്രത്യക്ഷ 

മായറിവാന് സാഭധ്യമല്ലെന്നു സാരം. 

49. മാതേ വൃഥാ മാചവിമൂഡ്ധഭാവോ ദൂഷ്ട്വാരൂപം ഫോരമീദ്ദങ്മമേദം 

വ്യപേതഭിഃ പ്രിതമനാഃ പുനസ്ത്രം തദേവമേ രൂപമിദം പ്രപശ്യ. 

' ഘോരംടഭയങ്കരവും, ഈദ്ദക ടഇപ്രകാരമിരിക്കുന്നതുമായ, ഇദംമമരൂപം--എനന്െറ ഈ രൂപ 

ത്തെ ദൂഷ്ടവാടകണ്ടിട്ടു, തേ വ്ൃഥാം-നിണക്ക്' ദുഃഖവും, വിമൂഡഭാവഃടപരിഭൂമവും, മാസ്ത്രടളു 
ണ്ടാകേണ്ട, വ്യപ്പേതഭിടഭീതിയില്ലാത്തവനും, പ്രീതമനാഃടപ്രിതമാനസനുമായിട്ടു, ത്വം-നീം 
മേ തത്” ഏവ ഇടം രൂപം-എനന്െറ ആ ഈ രൂപത്തെത്തന്നെ, പുനഃപ്രപശ്യടപിന്നെ 
യും കണ്ടുകൊഠംക. 

ഹേ അജ്ജുന! എനറ ഇപ്രകാരം ഭയമ്കരമായ ഈ രൂപത്തെ കണ്ടതുകൊണ്ടു നി 
അക്കു വ്യാകലതയും പരിദ്ൂമവും ഉണ്ടാകേണ്ട. ഞാനീ രൂപത്തെ ഉപസംഹരിക്കാം എന്ന 
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ഭിപ്രായം. ഭയരഹിതനും സന്തുഷ്ടനുമായ നീ എന്െറ ആ കൃഷ്ണുരുപത്തെത്തമന്ന സുഖ 

മായി കണ്ടു കൊഠംക.. 
സംജയമഉവാച-സംജയന് പറഞ്ഞു. 

50. ഇത്യജ്ജതുനം വാസുദേവസ്പഥോക്ത്വാ സ്വകംരൂപം ദശയാമാസ ഭൂയഃ 

ആശ്വാസയാമാസച ഭീതമേനം ഭത്വാ പുനഃ സെൌൌമൃവപുമ്മഹാത്മാ. 

മഹാത്മാടപ്രമാണത്തെ അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്ന സ്വഭാവത്തോടുകൂടിയ, വാസുദേവടടസവ്ൃത 
വസിക്കുന്ന സ്വയംപ്രകാശസ്വരൂപന്, അര്ജുനം-അര്ജ്ുനനോടും, തഥാമക്ത്വാടഅപ്രകാ 

രം പറഞ്ഞിട്ട, സ്വകംരൂപംടസ്വന്തമായ പുവ്വരൂപത്തെ, ദശയാമാസടകാട്ടിക്കൊടുത്തു., 
പുനഃ സെരമ്യവപുഃ ഭൂത്വാ-പിന്നെ സെരമ്യമൂത്തിയായ് ഭവിച്ചിട്ട, ഭീതം ഏനുംടഭയപ്പെട്ടി 
രിക്കുന്ന ഇവനെ, അര്ജുനനെ, ആശ്വാസയാമാസചടആശ്വസിപ്പിക്കുകയുംചെയ്തു. 

മഹാത്മാവായ വാസുദേവന്__ഏതുവിധത്തിലിരിക്കുന്നവനെന്നാരാലും നിശ്ച 

യിപ്പാന് കഴിയാത്ത സര്പ്പാത്മാവും സ്വയംപ്രകാശസ്വരൂപനുമായ ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാന് അ 
ജതുൂനനോടു എന്െറ ആ രൂപത്തെകണ്ടു കൊഠംക എന്നുപറഞ്ഞ ഉടന്തന്നെ ആ പൂവ്വരു 

പത്തെ കാട്ടിക്കൊടുത്തു. സ്െമ്യമുത്തിയായിട്ടു ഭയപ്പിട്ടരിക്കുന്ന അജ്ജനനെ ആശ്വസി 
പ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അഹോ! ഭഗവാന്െറ ഭക്തവാത്സല്യം അചിന്ത്യം. ഇതര കാരുണ്യമുള്ള 
ഭഗവാന് അജ്്ജുനസാരഥിയായിരിക്കെ അങ്ങയുടെ പൃത്രന്മാക്കെങ്ങിനെ ജയംസിദ്ധിക്കും 
എന്നാണ്” സംജയാഭിപ്രായം. 

അജ്ജുന ഉവാചടഅജ്ജുനന് പറഞ്ഞു. 

61. ദൂഷ്ടവേദം മാനുഷംരൂപം തവസ്ധെമ്യം ജനാദ്ദന। 

ഇദാനീമസ്തിസംവൃത്തഃ സചേതാഃ പ്രകൃതിം ഗതഃ. 

ജനാദ്ദന്പടമായാടുഖഹഫന്താവേ! തവ-അങ്ങയുടെ,സെരമ്യം-ശ്രന്തമായ,ഇദംമാനുഷംരൂപം 
ഇനമനുഷ്യരൂപത്തെ. ദുഷ്ടൂവാടകണ്ടിട്ട , ഇദാനീംഇപ്പോഠം, സചേതാഃടസ്വസ്ഥചിത്തനും, 
പ്രകൃതിംഗതഃട-സ്വഭാവത്തെ പ്രാപിച്ചവനുമായിട്ടു,സംപ്ൃത്തഃ അസ്കിടഞാന് ഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. 

സകല ഒുഃഖങ്ങളെയും തിത്തുരക്ഷിക്കുന്ന ഹേ ഭഗവന്! നിന്തിരുവടിയുടെ ശാന്തമാ 
യിരിക്കുന്ന ഈ മാനുഷരൂപത്തെ കണ്ടിട്ടിപ്പോഠം ഞാന് ഭയകമ്പാടികളെ വെടിഞ്ഞ സ്വ 
ന്തം സ്വഭാവത്തെ പ്രാപിച്ച് സ്വസ്ഥചിത്തനായി ഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. ക 

ശ്രീഭഥവാനുവാചംശ്രീഭഗവാന് പറഞ്ഞു. 

5, സുദുരദശമിദംരൂപം ദൃഷ്ടവാനസിയന്മമ 

ടേവാ അപ്യയസ്യരൂപസ്യ നിത്യം ഭശനകാംക്ഷിണഃ. 

സുദൂര്ദശം-അതുന്തം കഷ്ടപ്പെട്ടു കാണ്മാന് സാധിക്കുന്നതായ, മമഇദംരൂപംയത് എന്െറ 

ഈ രൂപം യാതൊന്നോ അതിനെ, ദൂഷ്ടവാന് അസിടനീ ദശിച്ചുവെല്ലൊ. ദേവാഃ അപിട- 

ദേവന്മാരുംകൂടെ, അസ്യരൂപസ്യ-ഈ രൂപത്തിന്െറ, നിത്യം ദശനകാംക്ഷിണഃടകാഴ്സചക്ക്" 
എപ്പോഴും ആഗ്രഹമുള്ളവരാകുന്നു. 

പ്രശാന്തനായ അജജുനനെ സന്തോഷിപ്പ്ിക്കുവാന് ഭഗവാന് പറയുന്നു:--_-അതി 

തേജസ്സള്ളതുകൊണ്ടു എന്െറ ഈ സ്വരൂപം. വിശ്വരൂപം _അതിക്ലേശംകൂടാതെ ആക്കം 
നോക്കാന് സാധിക്കയില്ല. ഒരു സൂദ്യുന്െറ നേരേ നോക്കുവാന് സാധിക്കാത്ത കണ്ണുകഠംകൊ ല് 
ണ്ടു കോടിസൃയ്യനെക്കാഠം പ്രകാശമുള്ള ഈ രൂപത്തെ എങ്ങിനെ ഒരു മനുഷ്യന് നോക്കും. 
ആക്കം സാധ്യമല്ല. ആ ഈ വിശ്വരൂപത്തെ നീ കണ്ടുവെല്ലൊ. അലഭ്യലാഭമാണ് നിണക്കു 

ണ്ടായതെന്നറിഞ്ഞു സന്തോഷിച്ചുകൊടംക. തേജസ്സ്, ബലം, പൌരുഷം എന്നിവയധികമു 
കുള ഇന്ദ്രാടിദേവന്മാര്കൂടെ ഈ രൂപം കാണ്മാന് എപ്പോഴും ആഗരഹിക്കുന്നവരാണ്. നീ കണ്ട 
ഈ രൂപത്തെ അവക്കു കാണ്മാന് സാധിച്ചിട്ടില്ല. നിന്െറ ഭാഗ്യത്താല് കാണ്മാന് സാധിച്ചു 
ഭവെന്നോത്തു സന്തോഷിച്ചുകൊഠംകയെന്നിപ്രായം. 
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68. നാഹം വേടൈന്നതപസാ ന ദാനേന നചേജ്യയാ 

ശകൃഏവം വിധോദ്രഷ്ടും ദൃഷ്ടൂവാനസി മാം യഥാ. 

വേടൈഃടവേദങ്ങഠംകൊണ്ടും, തപസാടതപസ്സകൊണ്ടും, ദാനേനംദാനംകൊണ്ടും. ഇജ്യ 
യാടയാഗംകൊണ്ടും, ഏവംവിധഃ അഹംടഇപ്രകാരമിരിക്കുനന ഞാന്, ദൂഷ് ടുംടകാണ്മാ൯, 
ശക്യഃ ൯൭5സാധിക്കുന്നവനല്ല, യഥാ-എപ്രകാരം മാം-എന്നെ, ദൃഷ്ടവാ൯ അസിടനീ 
കണ്ടുവോ. 

ജന്മാന്തരങ്ങളില് ഭോഗേച്ഛുയോടുകൂടെ യഥാവിധി പുണ്യ ൃയകമ്മങ്ങളെചെയ്ത് ദേവ 

ത്വം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നവക്കും എന്നില് ഭക്തിയില്ലാത്തവരായ ഇന്ദ്രാദികഠാക്കുംകുടെ എന്റെറ 
ഈ രൂപദശനം സിഭ്ധിച്ചിട്ടില്ലെന്നു സൂചിപ്പിച്ചുംകൊണ്ടു വേദാദ്യഭ്യാസം സ്വസ്വരുപസാ 
ക്ഷാതകാരസാധനമല്ലെന്നുപദേശിക്കുന്നു:--ഹേ അജജ്ജന ഇപ്പോഠംനീയേതുവിധം എന്െറ 

വിശ്വരുപത്തെക്കണ്ടുവോ സകല വേദങ്ങളെയും അധ്യയനുംചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടോ, ദ്യ 

ചാധ്യായണാദി തപ്പസ്സുകൊണ്ടോ, ഹിരഞണ്യകന്യാദിദാനംകൊണ്ടോ ശ്രൌതസ്മ്ാത്താടികമ്മ 
ങ്ങഠംകൊണ്ടോ വിശ്വാത്മാവായ എന്നെ ഈ വിധത്തില് കാണ്മാന് സാധിക്കയില്ല. ഇതു 
മുമ്പേ പറഞ്ഞതുതന്നെയെജ്കിലും അതി ഒര്ല്പഭദശനം എന്നുകാണ്ടിപ്പാ൯ വിണ്ടും പറ 

ഞ്ഞതാകുന്നു, | 

54. ഭക്ത്യാത്വനന്യയാ ശക അഹമേവം വിധോര്ജ്ുന 

ഇഞാതുംദൂഷ്ടടംച തത്വേന പ്രവേഷ് ടുംച പരന്തപ! 

അനുന്യയാ ട അന്യഭാവനയില്പാത്തതായം ഭകത്യാതുംഭകതികൊണ്ടാകട്ടെ, ഏവംവിധഃഅ 
ഹംഇപ്രകാരമിരിക്കുന്ന ഞാന്, തത്വേനടയഥാത്ഥമായിട്ടു, ഇഞാതും-അറിവാനും, ദൂഷ് ടും: 

കാണ്മാനും, പ്രവേഷ് ടുംചംപ്രവേശിപ്പാനും, ശക്യഃടസാധിക്കുന്നവനാകുന്നു. 

വേദാടികഠംകൊണ്ടു സാധ്യമല്ലെത്കില്പിന്നെഎന്തുപായത്താല് അങ്ങയുടെ സാക്ഷാല്കാ 

രം സാധിക്കും ഫ്ന്ന ആകാംക്ഷക്കു സമാധാനം: -- അഭേദടഭാവനാരുപമായ അനുസന്ധാനം 

നിരന്തരം മണ്ടായിരിക്കേണം. കാണപ്പെടുന്നതും കേയക്കപ്പെടുന്നതും ധ്യാനംചെയ്യുന്ന ഈ 
ഞാനും എല്ലാം ബ്രംമമാകുന്നുഎന്നുപ്പുണ്ടാകേണം. അഹം ബ്രഹ്മാസ്മ്രീതിഭാവന ധാരമുറിയാ 
തെ പ്രവഹിക്കേണം. അതിനെയാണ് അനന്യഭക്തിയെന്നു പറയേണ്ടതും അഭ്യസിക്കേണ്ട 

തും. അതാകുന്ന ഒരേഒരു സാധനത്താത് ഇപ്രകാരമിരിക്കുന്ന എന്നെ ഹേ പരന്തപനായ അ 
ജജുന! പരരാത്ഥമായറിവാനും അതുതന്നെ ഞാന് എന്നു സാധകുന്നു സാക്ഷാല്കരിപ്പാനും 
ദേഹാവസാനത്തില് അതിത്തന്നെ പ്രവേശിപ്പാനും സാധിക്കും. ഈ ഉപദേശത്തിലടതങ്ങിയ 
സാരം എന്തെന്നാല്:__സവിശേഷമായ വിശ്വരൂപത്തെ_സര്വ്വവും ബ്ൃഹ്മംതന്നെ എസ 

ഭാവത്താല്_ നിരന്തരം ഭാവിക്കുന്നതുകൊണ്ടു ചിത്തം ശുദ്ധമാകും. രാഗാദിസകലദോഷങ്ങളും 

നശിക്കും. ശുദ്ധമായ ആ ബുദ്ധിപ്പത്തിയില് ““അഹം ബ്രഹ്മാസ്ത്ി"" എന്ന അനുഭവമുണ്ടാകും. 
പ്രാരബ്ലാവസാനത്തില് ജീവാത്മാവു പരമാത്മാവായി ഭവിക്കയുംചെയ്യും എന്നാകുന്നു. 

൭5. മല്കമ്മകൃത്' മല്പരമോ മല്ഭക്തഃ സംഗവര്ജിതഃ 

നിര്വൈരഃ സവ്ൃഭതേഷുയഃ സമാമേതി പാണ്ഡവ. 

മല്കമ്മകൃത് -എനിക്കുവേണ്ടിട്ടു കമ്മംചെയ്യുന്നവനും, മല്പരമടഞാനാകുന്ന പരമഗതി 
യോടുകൂടിയവനും, മല്ഭക്തഃ-എന്നെത്തന്നെ ഭജിക്കുന്നവനും:--അനുസന്ധാനുംചെയുന്ന 
വനും സംഗവര്ജിതഃടസംഗത്തെ വര്ജിച്ചവനും, സര്വ്വഭതേഷു--സകല ഭൂതങ്ങളിലും, നി 

വ്വ്യൈരഃവൈരമില്ലാത്തവനും, യഃചയാതൊരുവനോം, പാണ്ഡവ!ടഹേ അജജ്ന്, സഃ 
അവന്, മാം ഏതിടഫഎന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു. 

ഭക്തിയാണ് ബ്രദ്മപ്രാഫ്ിക്കു മുഖ്യകാരണം എന്നുപദേശിച്ചശേഷം താഴെ കാണി 
ക്കുന്ന അഞ്ചു സാധനങ്ങളോടുകൂടിയ യാതൊരുവന് എന്നെ ഭജിക്കുന്നുവോ അവന്നുമാത്രമേ 

മന്ഃപ്രസാദവും സമു, എഗ് ജ്ഞാനവും മോക്ഷവും സിദ്ധിക്കുകയുള്ളവെന്നു സൂചിപ്പി ച്ുകൊണ്ടു 

അധ്യായത്തെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു:-- 
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എന്െറ പ്രിതിക്കുവേണ്ടിട്ടുമാത്രം ലെരകികവും വൈദികവുമായ ഏതൊരു കമ്മവും 
ചെയ്യുക. അതില് അല്പംപോലും സ്വാത്ഥമില്ലാതിരിക്കയും വേണം, എന്നാല് അവന് മത് 
കമ്മകൃത്തായി. എന്തൊന്നിനെ സങ്കല്ലിച്ചിട്ടു പുരുഷന് കമ്മംചെയ്യുന്നുവോ ആ സജ്യല്ലാനു 
സരണം അവന്നു ഫലം സിഭ്ധിക്കുന്നുവെന്നതു പ്രത്യക്ഷമാണെല്ലെറ. വിദ്യാത്ഥിക്കു വിദ്യയും 
ധനാത്മിക്കു ധനവും ഇങ്ങിനെ ഉദ്ദിഷ്യഫലപ്രാഫ്ഠിക്കാണെല്ലൊ കമ്മം. എന്നെ ലഭിപ്പ്യാനുള്ള 
സമ്കല്ലത്തോടുകൂടെ കമ്മംചെയ്യുന്നവന് മല്പരമന്, പരമഫലമായിട്ട എന്നെമാതും ആഗ 

ഹിക്കുന്നവന് എന്നു സാരം. അല്ലെത്മില്: മാ-ഇന്ദ്രിയപ്ൃത്തി, മല്്പരാം എന്നെ ഗരഹിക്കു 
ന്നതില് താല്പജ്യുപു്വം വ്യാപരിക്കുന്നത്' . സര്പ്പേവിയവ്യാപാരങ്ങംകൊണ്ടും എന്നെ 
അറിയുവാന് ആഗ്രഹമുള്ളവന് ആരോ അവന് മത്പരമന്. സ്വവ്യസ്ിയങ്ങളുടെയും വിഷയ 

മായ സവ്വവസ്തവും_ശബ്ദുസ്സശാടികഠം സകലവും ബ്രദ്മംതന്നെ. അതില്നിന്നന്യമായിട്ടൊ 

ന്നമില്ല എന്നു നദിരന്തരാനുസന്ധാനരുപമായ ഭജനം യാതൊരുവന് ചെയ്യുന്നുവോ അവന് 
മല്ഭക്തന്. പുതരമിത്രാടിഭാവേന കാണപ്പെടന്ന സകലവും അസദ്വസ്ത_മായികംപഭാന്തിക 
ല്ലിതം_എന്ന ന്ദിശ്ചയത്താതല് അവയില് സംഗമില്പാത്തവ൯ യാതൊരുവനോ അവന് സം 

ഗവര്ജിതന്. എന്നാല് അവരെ ദ്വേഷിക്കുമോ എന്നു സംശയിക്കരുത്. സര്പ്പം ബൃഷ്മമാതു 
മാകയാത് യാതൊരു ഭൂതങ്ങളിലും വൈരം_ദ്വേഷം_ഇല്ലാത്തവന് യാതൊരുവനോ അവന് 

സര്പ്ൃഭൂതനിവ്വൈരന്. ഇങ്ങിനെ മല്കമ്മകൃത്ത്: മല്പരമന്: മത്ഭകതന്: സംഗവര്ജിതന്: 
നില്വൈരന്: എന്ന അഞ്ചുഗുണങ്ങളുള്ള മുമുക്ഷുവിനെറ മനശ്ശൂദ്ധിനിമിത്തം ജ്ഞാനവും തത് 
ഫലമായിട്ടു എന്െറ പ്രാപ്തിയും അവന്നു സിദ്ധിക്കും. അവന് വിദേഹകൈവല്യത്തിന്നു 

൨൨൯ എന്നു സാരം. 

ഇതി ശ്രീമല് ഭഗവല്ഗീതാ സൂപനിഷാംസു ബ്ൃഹ്മവില്യായാം യോഗശാസ്ത്രേ; 

ശ്രീകൃഷ്ണാജ്ജനസംവാദേ വിശ്വരുപദശനംനാമ ഏകാദശേോദ്ധ്യായഃ സമാപ്പു& 
ശുഭംഭ്രയഠാത. 

ഓം നമോദഭദഗവതേവാസുദേവായ. 

ശ്രീമല്ഭഗവല്ഗീതയില് ള-0ംഅദ്ധ്യായം. 

അജജ്യന ഉവാച. 

1. ഏവം സതതയയക്തായേ ഭക്താ സ്തവം പയ്യപാസതേ 

യേചാപ്പൃക്ഷരമവ്യക്തം തേഷാം കേ യോഗവിത്തമാഃ. 

ഏവംസതതയുക്താഃടഇപ്രകാരം എപ്പോഴും യോഗം ശീലിക്കുന്നവരായിട്ടു, യേ ഭകതാഃടേഫ്ു 

തൊരു ഭക്തന്മാര്, ത്വാം ഉപാസതേ-അങ്ങയെ ഉപാസിക്കുന്നുവോ, അവ്യക്തംടവ്യക്തമ 

ല്ലാതെയും, അക്ഷരം-നാശമില്ലാതെയുമിരിക്കുന്ന, ത്വാംടഅങ്ങയെ, യേചടഫതൊരുത്ത൪ം 
ഉപാസതേടഉപാസിക്കുന്നുവോ? തേഷാം ഇവരുടെ മദ്ധ്യത്തില്, കേയോഗവിത്തമാടആ 
രാണ്' വിശിഷ്ടയോഗികം. 

9_ഠ൦ അദ്ധ്യായത്തില് “*മന്മനാഭവമത്ഭക്തഃ എന്നിങ്ങിനെ ചിത്തശുഭ്ധിക്കായിട്ടു 
ഭഗവാനെ ഉപാസിപ്പാനുപദേശിച്ചപ്പോഠം അങ്ങയുടെ സ്വരൂപജ്ഞാനം ഉണ്ടായാലല്ലെ 

യോ ഉപാസിപ്പാന് സാധിക്കുക എന്ന ആകാക്ഷെക്ക്' മന്മബുദ്ധികാംക്കു ഉപാസിപ്പാന് യോ 

ഗ്ൃമായ വിഷ്ണ്വാടിമുത്തിവിശേഷങ്ങളെ വിഭൂതിവിസ്തൂരയോഗം എന്ന 100൦ അധ്യായ 
ത്തില് ആദ്യമായും മുഖ്യാധികാരിക്കു വിശ്വാത്മകമായ ഇരശ്വരസ്വരുപം ഉപാസ്ൃയയമാണെ 
ന്ന് “*വിഷ്ടുഭ്യാഹമിദം കൃത്സ് നമേകാംശേനസ്ഥിതോജഗത്"" എന്നുള്ള വാക്ൃത്താല് അവ 
സാനത്തിലും സൂചിപ്പിച്ചു. മോക്ഷേച്ഛുയുള്ളവക്പൊസിപ്പാന് യോഗ്യമായ ആ വിശ്വരൂപം 
കാട്ടിത്തരേണമെന്നു പ്രാത്ഥിച്ച അജ്ജ്ുനന്നു 10൦ അധ്യായത്തില് അതു കാട്ടിക്കൊടുക്കുക 
ജയയെംസാധനസമ്പന്നനായ യാതൊരുവന് അതിനെ ഉപാസിക്കുന്നുവോ അവന് കൈവല്യ 
ത്തെ പ്രാപിക്കും എന്ന ഫലത്തെ നിദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്ത ഭഗവാനോടു സഗുണയിര്ഗുണ 
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രൂപങ്ങളില് ഏതിനെ ഉപാസിക്കുന്നവനാണ് ഉത്തമയോഗി എന്നറിവാനാഥഗഹിക്കുന്ന 
അരളതുൂനന് ചോദിക്കുന്നു. ഹേ ഭഗവന് അങ്ങയുടെ പ്രസാടത്തിന്നായി കമ്മം ചെയ്യുക അ 
അ്ങയെ പ്രാപിക്കുക എന്ന ഒസ്ിനെമാത്രം ആഗ്രഹിക്കുക എന്നിങ്ങിനെ നിന്തിരുവടി അരു 
ജിചെയ്തു പ്രകാരം ഏതൊരുത്തര് അങ്ങയുടെ വിശ്വരൂപത്തെ ഉപാസിക്കുന്നുവോ, നാമരൂ 
പാദികളില്ലാത്തതിനാല് അവ, ്യക്തവും നാശരഹിതവും നിര്വികാരവുമായ ബ്രഹ്മമായ അ 
ങ്ങയെ ഏതൊരുത്തര് നിരന്തരഭക്തിപൂര്വം ഉപാസിക്കുന്നുവോ ഈ രണ്ടു തരക്കാരില് ആ 
രാണ് ഉുത്തമയോഗി. മുമുക്ഷുക്കഠംക്കു രണ്ടുരൂപവും ഉപാസ്യമാണെന്നങ്ങുന്നരുളിചെയ്തിട്ട 
ഞെല്ലൊ. അതില് സുകരം ഏതാകുന്നു സാക്ഷാന്മോക്ഷഹേതു ഏതാകുന്നു എന്നുപദേശി 
ക്കേണം എന്നാണ് അജജ്ുനനെറ ചോദ്യം. 

ശ്രീഭഗവാനുവാചടശ്രീഭഗവാന് അരുളിച്ചെഷ്ണ. 

2. മയ്ക്യയാവേശ്യമനോ യേമാം നിതൃയയക്താ മപാസതേ 

ശ്രഭ്ധയാ പരയോപ്േപേതാസ്നോേ മേയ്യക്തതമാമതാഃ, 

മയിംഎന്നില്, മനഃ ആവേശ്യടമനസ്സിനെ നന്നായുറപ്പിച്ചിട്ടു', നിത്യയുക്താഃടനിരന്തരം 
യോഗം ശീലിക്കുന്നവരായിട്ടു, പരയാശ്രദ്ധയാ-പരമ വിശ്വാസത്തോടുകൂട, യേടഫഏതൊരു 
ത്തര്, മാംടവിശ്വാത്മകനായ എന്നെ, ഉപാസതേടമുപാസിക്കുന്നുവോ, തേഅവര്, യുക്ത 
തമാഃടയോഗിശ്രേഷ്ടന്മാരെന്ന്', മേ മതാ£-എനിക്കു സമ്മതന്മാരാകുന്നു. 

ഇപ്രകാരം ചോദിച്ച അജ്ജുനനോടു ആരുരുക്ഷുവിന്നു സഗുണോപാസ്തിയും ആരു 
ഡാന്നു വിര്ഗുണോപാസ്തിയും യുക്തം എന്നു സൂചിപ്പിച്ചും ആരുരുക്ഷുവായ അജ്ജുനനെ 

പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുംകൊണ്ടു ഭഗവാന് മവപടിയരുളിചെയുന്നു. 

മോക്ഷസ്വരുപനായ എന്നില് മനസ്സിനെ നുന്നായുററ്ൃ ിച്ചം:---മോക്ഷത്തെമാതരം 

ആഗഹിച്ചും_ഇങ്ങിനെ ഉപാസിച്ചാല് മോക്ഷം കിട്ടുമോ എന്നുള്ള സംശയം വിപരീതഭാവ 

നയെന്നിവ കൂടാതെ പരമവിശ്വാസത്തോടുകൂടെയും വിശ്വാത്മകനായ എന്നെ ആര് നിത്യ 
വുംതപാസിക്കുന്നുവോ അവര് ഉത്തമയോഗികളാണെന്നു എനിക്കുസമ്മതന്മാരാകുന്നു, വിശ്വം 

എന്െറ സ്വരൂപമാണെന്നുറപ്പുള്ള ആ ഭക്തന് അവന്െറ ആശ്രമവും തടുചിതകമ്മാ 
നുഷ്ലാനങ്ങളും സംബന്ധികളും എല്ലാം ഞാന്തന്നെ എന്നുള്ള സമാധിനിഷ്ലനായിരുന്നു 
കൊണ്ടു അവയൊന്നും ഉപേക്ഷിക്കാതെ മത്ഭാവനയോടുകൂടെ ഉപാസിക്കുന്നതായാല് അ 

വന് യോഗശിമ്രേസ്ണന് എന്നതില് സംശയമില്ല. ആരുരുക്ഷുവായ അര്ജജ്ുനനും അതു 

പോലെയുള്ള മറ൨ മുമുക്ഷ്യക്കളും സ്ഗുണോപാസനയാണ്' ചെയ്യേണ്ടതെന്ന അഭിപ്രായ 
ത്തോടുകൂടെയാണ് “തേ മേ യൃക്തതമാമതാഃ? എന്നവരെ പ്രശംസിച്ചിരിക്കുന്നത് . എന്ന 
തിനെ മറക്കരുത്. വാന്താശനുപുരീഷാദികളിലെന്നപോലെ ദൂഡ്ധവൈരാഗ്യമുഠക്കാത്തവരും 
മോക്ഷത്തിന്നിച്ചിക്കുന്ന സല്സ്വഭാവികളൂമായവരെയാണ്” ആരുരുക്ഷുക്കഠം_മുകഠംപ്പടിയി 
ല് എത്താനാഥ്രഹിക്കുന്നവര്_എന്നിവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്'. അങ്ങിനെയുള്ളവര് വിശ്വം 

ഇരശ്വരരൂപം എന്നു ദുഡ്ധഭാവത്തോടുകൂടെ ഉപാസിച്ചാല് താഴത്തുവീഴാതെ ഉപരിസ്ഥാന 
ത്തിലെത്തും എന്ന അഭിപ്രായത്താല് അവരെ ഉത്തമയോഗികാം എന്നു പ്രശംസിച്ചതാക 
ന്നു. ആരുരുക്ഷുവായ മുമുക്ഷുവിന്നു സുകരമായ മോക്ഷസാധനം സഥുണോപാസനംതന്നെ 
യെന്നലപ്പിച്ചു. 

8, യേത്വക്ഷരമനിദ്ദേശ്യ മവ്യക്തം പയ്യുപാസതേ 

സവ്ൃത്രഗമചിന്ത്യംച കൂടസ്ഥമചലം ധ്രുവം. 

4. സന്നിയമ്യേന്രിയഗ്രാമം സ്ത്ര സമബ്ദദ്ധയഃ 

തേ പ്രാപ്നുവന്തി മാമേവ സവ്ഭൂതഹിതേരതാഃ. 

ഇസ്രിയഗാമംടഇവ്പിയസമൂഹത്തെ, സംനിയമ്യടനന്നായി നിരോധിപ്പിട്ടു, സവ്യഭതഹിത്തേര 
താടസകല പ്രാണികളുടെ ഹിതത്തില് താല്ല്യയമുള്ളവരായിട്ടു, 'സവ്ൃത-എങ്ങും, സമബ്ദ്ധ 
യഃബ്ൃഷ്മത്തെ ദശിക്കുന്നവരായിട്ടു, യേതുടയാതൊരുത്തരാകട്ടെ, അവ്യക്തംടവ്യക്തമല്പാ 
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ത്തതും, അനിദ്ദേശ്യം-വാക്കകൊണ്ടു പറവാന് കഴിയാത്തതും, സവ്വത്രഗം-എങ്ങും വ്യാപി 
ച്ചിരിക്കുന്നതും. അചിന്ത്യം ചടചിന്തിപ്പാന് കഴിയാത്തതും, കൂടസ്ഥം-വികാരമില്ലാത്തതും, 
അചലംടചലനമില്ലാത്തതും, ഗ്രവം-ശാശ്വതവുമായം അക്ഷരം-പരബ്ദദഹ്മത്തെ, പയ്യുപാ 
സതേ-എപ്പോഴചം അനുസന്ധാനം ചെയ്യുന്നുവോ, തേ-അവര്, മാം ഏവടഎന്നെത്തന്നെ. 
പ്രാപ്'നുവന്തിടപ്രാപിക്കുന്നു. 

മന്ദബുദ്ധികഠംക്ക്' ബ്രഹ്മോപാസ്സിയില് പ്രപൃത്തിയുണ്ടാവാന്വേണ്ടി സഗുണോപാസ 
കന്മാരെ സ്തൂതിച്ചത്' ഉപചാരമായിട്ടുമാതൂരമാണ് . അവര് യുക്തതമന്മാരല്ല. ക്രമത്തില് ബ്രഹ്മ 
പ്രാച്ലിക്കഹന്മാര്തന്നെ. എന്നാല് നിഗ്ലുണോപാസകന്മാരങ്ങിനെയല്ല % യൂക്തതമന്മാര്""ത 
ന്നെ എന്നു നിര്ഗുണബ്ബഹ്മോപാസകന്മാരുടെ സാധനസമ്പത്തി, ഫലപ്രാഫ്ിയെന്നിലയെ 
വിവരിച്ചുകൊണ്ടുറപ്പിക്കുന്നു:__യാട്താരുയതികഠം താഴെ വിവരിക്കുന്നവിധം മുപാസിക്കുന്നു 

വോ അവര് ആദ്യം പറഞ്ഞ യതികളെക്കാഠം വിശിഷ്ടുന്മാരാകുന്നുവെന്നു ഴ്ത്ത? ശബ്ദുംകൊ 
ബ്ദ കാണിച്ചും ഇന്രിയങ്ങളെയെല്പാം നിരോധിക്കേണം. വിഷയങ്ങളെ ഗരഹിപ്പാ൯ ഇസ്രിയ 
ഞ്ങഠം ചലിച്ചാത മനസ്സും ചലിക്കും. അപ്പ്യോഠം സമാധിഭംഗം നേരിടും. അതുകൊണ്ടു വി 
ഷയങ്ങളുടെ നശ്വരത്വം തുച്ഛുത്വം മുതലായ ദോഷങ്ങളെ അറിഞ്ഞിട്ടു സകല ജവ്വിയങ്ങ 

ളേയും അതാതു ഗോളങ്ങളില് ബലമായി സ്വിരപ്പെടത്തിയും, സകല ഭൂതങ്ങളുടേയും ഹിതാ 

ചരണത്തില് താല്പഷ്യത്തോടും അഹിതം ഒട്ടുപോലും ചെയ്യാതെയും, പ്രപഞ്ചത്തില് എ 
ആം ഒയപോലെ ആകാശമെന്നപോലെ ല്യാപിച്ചിരിക്കുന്നതിനാല് സമ്? എന്നു പറയ 

പ്പെടുന്ന ബ്യഹ്മത്തെതന്നെ കാണുന്നവരുമാഡി യാതൊത യതികഠം, ശബ്ദുസ്സഗരുപാദികഠം 
ഇല്ലാത്തതിനാല് ജന്രിയങ്ങഠംക്കു വിഷയമല്പാതെ അവ്യക്തമായും വാഗാദികളായ ഇവ്വിയ 
അ്ങംകൊണ്ടു ഇന്നവിധമിരിക്കുന്നതെന്നു വിശ്ചയിപ്പാഭനാ പറവാനോ കഴിയാത്തതായും സ 

വൃത നിറഞ്ഞും മനസ്സുകെണ്ടേ ചിന്ദ്ിപ്പാന് കഴിയാത്തതും ഇളുക്കമില്പാത്തതും വിര്പ്പികാര 

വുമായ അക്ഷരപരബ്ബഷ്മത്തെ ഉപാസിക്കുന്നുവോ_നിരന്തരം അനുസന്ധാനുംലെയ്യുന്നുവോ 

അവര് ശരീരപാതാനുന്തരം ഉല്ക്രാന്തിയോ അഗ്ധ്യാദിദേവതാലോകപ്പാപ്ിയോ ഒന്നുംകൂടാ 
തെ എന്നെത്തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു. കാലവിളംബമോ ലോകാന്തരഗതിയോ കൂടാതെ സാക്ഷാ 
ല് ബ്രഷ്മപ്രാഫ്ഠിയാണവക്ക്ളെ ഫലം. കീഴുദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ സമ്മതപ്രകാരം ഒരാഠം ചക്ര 
വത്തിയെ കാണുന്നു. മറെറാരാഠം നേരിട്ടുതന്നെ ചക്രവത്തിയെ കാണുന്നു. ഈ രണ്ടുപേരി 

തല് നേരിട്ടുകാണുന്നവന് ചക്രവത്തിയടെ അത്യന്തം ആപ്പമിത്രം. ഇതരന് അല്പം അകുന്നവ 
൯ എന്നതുപോലെ നിഗ്ഗബ്ബഹ്മോപാസ്തിയുടെ ഫലം നേരിട്ടുതന്നെ ബ്രഷ്മപ്രാപ്ലി, സഗുണോ 
പാസ്ത്റി ഫലം അണ്ധ്യാദിദേവതാദ്വാരാബ്രഷ്മപ്രാഫ്ഠി എന്ന ഫലഭേടത്താല് ബ്രഹ്മോപാസക 
൯ യഥാത്ഥത്തില് യുക്തതമന് കമ്മോപാസകന് താണവന്. അവനെ യുക്തതമന് എന്നാ 

ദ്യം പഠഞ്ഞതോ ഓപചാരികം.. ക്രമത്തില് ബ്രപ്മപ്രാഫ്സിയുള്ളതിനാല് ആരുരുക്ഷുവിന്ന 

താണധികം സുകരം എന്നു കാണിപ്പാനുതിനെ പ്രശംസിച്ചു മന്മാധികാരികളായ കമ്മഠന്മാ 
മധ്യമറധികാരികളായ സഗുണോപാസകന്മാരാകട്ടെ എന്ന അനുഗുഹം അവരില് പ്രകാശി 
പ്പിഴഭവാ൯ ആ വിധം അരുളിചെയ്തുവെന്നു ധരിക്കേണം. 

9. ക്ലേശോ/ധികതരസ്തേഷാ മവ്യയക്താസക്ത ചേതസാം 

അവ്യക്താഹി ഗതിര്ദുഃഖം ദേഹവദ'ഭിരവാപ്യ, തേ. 

അവ്യക്താസക്തചേതസാം-അവ്യക്തത്തില് ആസക്തമായമനസ്സ്ോടുകൂടിയ, തേഷാം അവ 
ക്ര. ക്ലേശഃടകഷ്ഠം, അധികതരഃ-അധികമാകുന്നു. ഹിടഎന്തുകൊണ്ടെന്നാത്, അവ്യക്താഗ 
തിഃടഅവ്ൃയക്തഭാവപ്രാഫ്ിം ദേഹവട് ഭിടട ദേഹത്തില് ആത്മബുദ്ധിഷുള്ളവരാല്, ൭4ഖം അ 
വാപ്യതേടഅതിക്ലേശംകൊണ്ടു പ്രാപിക്കപ്പെടന്നു. 

ഗുണസ്വരൂപനായ എന്നെ ഉപാസിക്കുന്നവക്കും എന്ദിക്കുവേണ്ടി മാത്രം കമ്മംചെ 

യുക ഫലാശയെ പരിത്യജിക്കുക എന്നിങ്ങിനെയുള്ള ക്ലേശങ്ങളുണ്ടെമ്മിലും അവ്യക്തബ്ബ, 
മത്തെ ഉപാസിക്കുന്നയതികരംക്ക്' അത്യധികമായ ഖ്ലേശമുണ്ട് . എന്തുകൊണ്ടെന്നാല് ദേ 

ഹാഭിമാനുമുള്ളവക്ക് അവ്യക്തമാര്ഗപ്പാഫ്ഠിക്കുനന്നെ കഷ്ടം അനുഭവിക്കേണം. സാമാന്യ 
പരിശ്രമംകൊണ്ടതു സാധിക്കയില്ല. ചിരകാലം നിത്യവും നിരന്തരസമാധിയില് ത്തന്നെ 

ഇരിക്കാത്തവക്കതു ലഭിക്കയില്ല. എന്നാല് ഈ ക്ലേശാനുഭവം ഭാവില്ലേശങ്ങളെ സമൂലം 
നശിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാകയാല് ധീരന്മാരതിന്നായിട്ടുതന്നെ പരിശ്രമിക്കേണം എന്നുകാണില്പ. 
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6. യേതു സപ്യാണി കമ്മാണി മയി സന്പൃയസ്വ മല്പരാഃ 

അനന്വേനൈവയോഗേന മാംധ്യായന്ത മപാസതേ 

യേതുടയാതൊരുത്തരാകട്ടെ സപ്യാണികമ്മാണിടസകലകമ്മങ്ങളെയും, മയിസന്യസ്യ-എ 
ന്നില് സമല്ലയിച്ചിട്ടു, മത്പരാഃ-എന്നെമാതരം ആശ്രയിക്കുന്നവരായിട്ടു, അനുന്യേന യോ 

ഗേനു-അന്യാശ്രയമില്ലാതിരിക്കുന്ന യോഗത്തോടുകൂടെ, മാം ധ്യായന്തഃടേഎന്നെ ധ്യാനിക്കു 
ന്നവരായിട്ടു, ഉപാസതേട:സേവിക്കുന്നവോ. 

അവ്യക്തോപാസനം അതിഭുഃഖപ്രാപ്യമാകയാല് അനായാസേന തത്രാപി 
്ള സാധനം സ്ഗുണോപാസനുമാണെന്നു കാണികമ്മന്നു:-_സഗുണോപാസകന്മാരായ എ 
ന്െറ യാതൊരുത്തമഭകതന്മാര് ലൌകികങ്ങളും വൈദികങ്ങളുമായ സകലകമ്മങ്ങളെയും 

എന്നില് സമറ്ലൂിച്ചും വിശ്വരുപനായ ഞാന്തന്നെ കേഠപ്പയാനും കാണ്മാനും സ്ത്ൃശിപ്പാനും 
ചിന്തിപ്പാനും അറിവാനും യോഗ്യമായ സപ്വ്പദാത്ഥവും എന്ന ഭാവത്തോടുകൂടെ അന്യയമാ 
യിട്ടു യാതൊന്നിലും ബുദ്ധിയെ ചലിപ്പിക്കാതെയിരിക്കുന്നതായ യോഗത്തെ ആശ്രയിച്ചു 
വിശ്വാത്മകനും പരമേശ്വരനുമായ എന്നെധ്യാനിച്ചുംകൊണ്ടു നിരന്തരം സേവിക്കുന്നുവോ. 

1. തേഷാ മഹംസമുദ്ധത്താ മൃത്യൂസംസാരസാഗരാത്' 

ഭവാമി നചിരാല് പാത്ഥമമയ്യയ വേശിത ചേതസാം. 
മയി-എന്നില്, ആവേശിതചേതസാംടസ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട മനസ്സ്സോടുകൂടിയ, തേഷാംടഅവ 
രുടെ, മൃത്യുസംസാരസാഗരാല്മരണരൂപമായ സംസാരസമ്ദത്തില്നിന്നു, സമുദ്ധത്താടതു 

യത്തുന്നവനായിട്ടു, നചിരാല്ഭവാമിടവേഗത്തില് ഞാന് ഭവിക്കും. 

സവ്യൃഭരതങ്ങളില് അന്തരാത്മാവും പരമേശ്വരനുമായ എന്നില്ത്തന്നെ സവ്വംബ 

പ്മമെന്ന ഭാവനയാല് മനസ്സിനെ മുറപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവരുടെ ചിത്തശുദ്ധിവിമി 
ത്തം എനെ സത്ൃയസ്വരൂപത്തെ സാക്ഷാല്കരിപ്പാന് യോഗ്യമായ ജ്ഞാനയോഗത്തെ 

ഞാനവക്കുടനെനതകി ജനനമരണരൂപമായ സംസാരാപാരസമുദത്തില്വിന്നുസമുദ്ധരിക്കും. 

ബ്രഹ്മജ്ഞാനം അതില് സ്ഥിരനിഷ്ഠാ, ബൃഷ്മപ്രാഫ്സി എന്നിവ സഗുണോപാസകന്മാക്ട എ 
ന്െറ അനുഗ്രഹത്താല് കാലവിളംബംകൂടാതെ സിദ്ധിക്കും സഗുണോപാസനും അംഗം 
നിര്ഗുണോപാസനം അംഗീ, ഫലം മോക്ഷം എന്നു സ്ൃചിപ്പി്ച. 

8. മയ്യേ ച്ൃവമനആധല്സ്വ മയിബുദ്ധിം നിവേശയ 

നിവസിഷ്യസിമയ്യയേവ അതമദ്ധ്വം നസംശയഃ. 

മയി ഏവംഎന്സില്തന്നെ, മനഃ ആധത്ധവടമനസ്സിനെ ആധാനുംചെയ്താലും, മയി-എന്നി 
തിം ബുദ്ധിംടസിശ്ചയാത്മികയായ വൃത്തിയേയും, നിവേശയടകറപ്പിച്ചാലും, അതഃമദ്ധ്വം 
അതിന്നുമേല്, മയിഏവം-എന്നില്ത്തന്നെ, നിവസിഷ്യസിടനീ വിഖസിക്കും. ൯ സംശ 
യഃടസംശയമില്ല. ൽ 

അക്ഷരപരബ്ബഹ്മജ്ഞാനവും തല്പ്രാഫ്മരിയും എന്െറ പ്രസാദംകൊന്ടുമാതരമേ ല 
ഭിക്കയുജു. എന്െറ പ്രസാദമോ എന്നെ ഉപാസിക്കുന്നതുകൊണ്ടെ കിട്ടുകയുള്ളുലെന്നുകാ 
രണത്താത് ഹേ അജ്കുന। വിശ്വരൂപനായ എന്നില്്തന്നെ മനസ്സിനെ മറപ്പ്രിക്കുക. മന 
സ്സ് ഏതൊന്നില് ല്യാപരിക്കുന്നുവോ-ഏതൊന്നിനെ മനസ്സ് വിഷയീകരിക്കുന്നുവോ അ 
തെല്ലാം ഞാനാണെന്നു ഭാവിച്ചുകൊംക. അതുമാത്രമല്ല വസ്ത്തത്വത്തെ വിശ്ചയിക്കുന്നതാ 
യ വിശേഷപ്ൃത്തിയെ _ബുദ്ധിയേയും__ എന്നില്ത്തന്നെ ഉറപ്പിക്കുക. സ്വം ബ്ഹ്മമാരം 
എന്നു ദുഡനിശ്ചയത്തോടുകൂടെ നിരന്തരം എന്നെത്തന്നെ അനുസന്ധാനുംചെയ്തുകൊംക. 
അപ്പ്യോഠം അതില്നിന്നുപരിയായ നിമ്പ്ിശേഷടഞോനം സിദ്ധിക്കും അപ്പോം ദേഹഭാവന 
പോലുമില്ലാതെ നിപ്വിശേഷാത്മാവായിട്ട നിവ്വിശേഷനായ എന്നില്ത്തന്നെ നീ വസിക്കും. 

വിദേഹകൈവല്യത്തെ പ്രാപിക്കും. ഇതില് സംശയമില്ല. 

9. അഥചിത്തം സമാധാതും നശക്നോഷി മയി സ്ഥിരം 

അഭ്യാസയോഗേന തതോമാമിച്ഛ്യാപ് തും ധനംജയ. 
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ധനംജയ--അജജുന! അഥടപക്ഷേ, മയിടഎന്നിത്, സ്ഥിരംടനിശ്ചലമാകുംവിധം, ചിത്തം 
സമാധാതുംടമനസ്സിനെ നുന്നായുറപ്പിക്കുവാന്, നശക്'നോഷിടശക്തനാകന്നില്ലെതില്, അ 

ലം ഭയാസയോഗേനഅഭ്യാസമാകന്നയോഗകത്താത, മാം ആപ് തും-എന്നെ പ്രാപിപ്പാന്ായ്ക്കോ 
ഒട, തതഃ ഇച്ഛ അനന്തരം ജല്ഛിച്ചാലും. 

ബഫഹുവിധരുപങ്ങളടങ്ങിടുള്ള വിശ്വരുപത്തെ ഉപാസിപ്പാന് പ്രയാസമാണെന്നു 

തോന്നുന്ന മന്ദബുഭ്ധികാംക്കുവേണ്ടി മറവവിധസാധനങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുന്നു:-_ബുദ്ധിശകതി 
യാല് സ്ക്ഷ്മഞോനമാകുന്ന ധനത്തെ സമ്പാദിപ്പാന് സമത്ഥനായ ധനുംജയ! ബഹുവിധ 
പ്രാണിവര്ഗങ്ങളും ഗിരിനുദ്യാടിവസ്തക്കളും അടങഞ്ങിട്ടുള്ള വിശ്വാത്മകനായ എന്നില് മന 

സ്സ്രിനെ സ്വിരപ്പെടത്തുവാന് നീ അശക്തനാണെമില് മറെറാരുപായം പറയാം. കേട്ടുകൊ 

കം സവ്വവസ്തരക്കളും--നാമരൂപങ്ങം കോടികോടി വിധത്തില് ഭിന്നങ്ങളായിരുന്നാലും 
എല്ലാം രൌതികങ്ങളാണെന്നു_പഞ്ചഭതമയങ്ങളാണെന്നു_പ്രത്ൃക്ഷപ്രമാണസിദ്ധമാകയാത 

സവത്തെയും ഒരു ജാതി-ഒരേ ഒരു വസ്തുവെന്നു കണ്ടുകൊഠംക. ഇങ്ങിനെ ചിരകാലം അ 
ഭൃസിക്കുക. സവ്ഭൂതങ്ങളുടേയും മൂലകാരണം ഞാനാകയാല് കാരണത്തെകൂടാതെ കായ്യു 

മില്ലെന്നുള്ള ന്യായപ്രകാരം ഭൌതികലോകം ഞാന്തന്നെ എന്നു അനുസന്ധാനം ചെയ്തു 
കൊഠംക. ഈ അഭ്യാസം എന്നെ പ്രാപിപ്പാനുപകരിക്കുന്ന ഒന്നാകയാല് യോഗമാകുന്നു. 
ഇപ്രകാരം അഭ്യാസത്താല് മനസ്സ്സിന്നു നൈശ്ചല്യം സിദ്ധിക്കുമ്വോഠം ഭൌതികം എന്ന 
ഇഞാനുത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് സവ്യം ബ്രഹ്മം എന്ന ധാരണയിതികൂടെ വിശ്വരൂപനായ എ 
ന്നെ പ്രാപിപ്പാന് ഇല്തിച്ചുകൊഠംക. ആ ബൃഷ്മകീടം ഭൌതികം. അതിനാല് സര്വഭതനി 
വാസമായ ബ്രദ്മംമാത്രം സത്യം എന്ന നിരന്തരധാരണ ചെയ്തുകൊഠംക. എന്നെ ഈവിധ 
ത്തില് മന്ദബദ്ധികഠംക്കും പ്രാപിക്കാന് സാധിക്കും. | 

10. അഭ്യഠാസ്വേപ്യേസമത്ഥോസി മല്കമ്മപരമോഭവ 

മദത്ഥമപികമ്മാണി കവ്വന് സിദ്ധിമവാപ്സചയസി. 

അഭ്യാസേഅപിടഅഭ്യാസത്തിലും, അസമത്ഥഃ അസിടസമത്ഥനല്ലെതില്, മല്കമ്മപരമഃട 
എനിക്കായ്കയൊണ്ടു കമ്മം സമപ്ല്യിക്കുന്നതില് പ്രാധാന്യം വെക്കുന്നവനായിട്ടു, ഭവടഭവിച്ചാ 
ലും മദത്ഥം--എനിക്കാ്കൊണ്ടു, കമ്മകര്വന് അപിടകമ്മം ചെയ്യുന്നവനായിട്ടും, സി 
ദ്ധിംഭസിദ്ധിയെ, അവാഡ്ലുപ്യസിടനീ പ്രാപിക്കും. 

മുന്പറഞ്ഞ അഭ്യാസയോഗം അനുശ്ലിപ്പാനും സാധിക്കയില്ലെത്കില്_ അത്രയധികം 
മന്ദബുഭ്ധിയാണെങ്കില് അവന്നു മറെറാരു മാര്ഗം ഉപദേശിക്കുന്നു;-_-ലെരകികമോ വൈടി] 
കരമോ ആയ ഏതൊരു കുമ്മാനുഷ്ലാനവും ഇയശ്വരനായ എന്െറ പ്രീതിക്കാജ്ക്കൊണ്ടു മാത 
മാണെന്നുറച്ചു ചെയ്തുകൊഠംക. അല്ലമാതൂമെങ്കിലും സ്വപ്രയോജനത്തെ ഉദ്ദേശിക്കാതെ ചെ 
കൊഠാംക. രാജഭടന് രാജാവിനുവേണ്ടി യുദ്ധം മുതലായതില് ഏപ്പെടന്നതുപോലെ 

നിന്െറ എല്ലാ കമ്മങ്ങളും മല്പ്രീതിക്കായി സമപ്ല്വിച്ചുകൊഠംക. ഇങ്ങിനെ മല്പ്രിതി പ്രാ 
ധാന്പയേന കമ്മം ചെയ്യുന്നവന്െറ ചിത്തം ശുദ്ധമാകുകയും ക്രമത്തില് കൈവല്യസിദ്ധിയെ 
അടയുകയും ചെയ്യും. 

11. അഥൈ തദപ്യശക്തോസി കത്തും മദ്യോഗമാശ്രിതഃ 

സവ്യകമ്മഫലത്യാഗം തതഃ കരുയതാത്മവാന്. 

അഥടഎന്നാത, ഏതല് കത്തും അപികഇതുചെയ്താനും, അശക്തഭഅസിടഅസമത്ഥനാകുന്നു 
നീയെയില്, യതാത്മവാന്ടരടക്കിയ മനസ്സോഴകൂടിയവനായിട്ടു്, മദ്യോഗം ആശ്രിത 
എന്നില് യോഗത്തെ_ചേച്ചയെ_ആശ്രയിക്കുന്നവനായിട്ടു', തതഃടഅനന്തരം, സര്വകമ്മ 
ഫലത്യാഗംടസകല കമ്മഫലസന്യാസത്തെ, കുരും-ചെയ്താലും. 

എന്നാല് മുന്പറഞ്ഞവിധം ചെയ്താനും അശക്തനാകുന്നു നീയെങ്കില്, “ഈ കു 
മ്മംകൊണ്ടു ഭഗവാന് സന്തോഷിക്കേണം?” എന്ന സങ്കല്ലത്താത് സര്വ കമ്മങ്ങളെയും എ 

ന്നില് യോജിപ്പിക്കുക എന്ന യോഗത്താല് സവ്വകമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചു 
കൊഠംക. അതിന്നു തക്കവിധം മനസ്സില്നിന്നു ഫലകാംക്ഷയെ പരിത്ൃജിപ്പാന് സമത്ഥ 
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നാകേണം. എത്ര മന്ദനായിരുന്നാലും ഏതെങ്കിലും ഒരുവിധത്തില് എന്നെ ആശ്രയിക്കാ 
തെ മുക്തിക്കു മാഗ്ലമില്പ എന്നു പല മാഗ്ലങ്ങളെയും സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു ധരിപ്പിച്ചു. 

19. ശ്രേയോഹി ജ്ഞാനമഭ്യഠാസാല് ജ്ഞാനാല് ധ്യാനം വിശിഷ്യതേ 

ധ്യാനാല് കമ്മഫലത്യാഗ സ്ത്ഠാഗാച്ഛാന്തിരനന്തരം. 

അഭ്യാസാത് ടഅഭ്യാസത്തെക്കാഠം, ജ്ഞാനം-അറിവ്, ശ്രേയഃശ്രേയസ്സ്ാകുന്നുവെന്നതു, 
ഹിടപ്രസിദ്ധം, ജ്ഞാനാല്ടജ്ഞാനത്തേക്കാഠം, ധ്യാനം-ധ്യാനം, വിശിഷ്യതെടഅതിവിശേ 
ഷമാകുന്നു. ധ്യഠനാല്ധ്യാ൯ത്തെക്കാഠം, കമ്മഫലത്യാഗഃടകമ്മഫലസസ്യാസം ശ്രേഷ്ൃതരം,, 
ത്യാഗാത്' അനന്തരംടത്യാഗം സാധിച്ച ഉടനെതന്നെശാന്തിടേസംസാരനിപ്പത്തി സിദ്ധി 
ക്കുന്നു. 

4 മോക്ഷേച്ഛുയുള്ള ഒരുവന്ന് സവ്വകമ്മസന്യാസംചെയ്ത്' യമനിയമാടികളെ പ്രയപ്പെട്ട 
സമ്പാടിച്ചിട്ട ഗുരുമുഖത്തില്നിന്നു മഹാവാക്യാത്ഥശ്രവണമനനാദിജന്യമായിരിക്കുന്നബ്ബഹ്മാ 
ത്രൈകത്വജ്ഞാ൯നം_ ആത്മാവും ബൃഹ്മാവും ഭിന്നമല്ല ഒന്നുതന്നെയെന്നുള്ള അറിവുതന്നെ ശ്രേ 
സ്ൃമായ മോക്ഷസാധനം എന്നതു സുപ്രസിദ്ധംതന്നെ. ജ്ഞാനാദേവകൈവല്യം എന്നുതന്നെ 
ശ്രതിസിദ്ധാന്തം. ആ ജ്ഞാനത്തിന്നു സംശയവിപരീതഭാവനാടിപ്രതിബന്ധങ്ങഠം നേരിടും. 
ആ ദോഷങ്ങളെ തീക്കുന്നതായ ധ്യാനം ജ്ഞാനത്തേക്കാഠം ശ്രേഷ്ണം. ജന്മമരണാദികഠംക്കു കാ 
രണമായിരിക്കുന്ന അജ്ഞാനം കാമം സമ്മല്ലം എന്നിങ്ങിനെയുള്ള ദോഷങ്ങളെ തീക്ുന്നതു 
കൊണ്ടു ധ്യഠാനത്തിന്നു ശ്രേഷ്ൃത്രത്വം സിഭ്ധിക്കുന്നു. ധ്യാനത്തേക്കാഠം ശ്രേഷ്ൃത്വം കമ്മഫല 
ത്യാഗത്തിന്നു കൂടും. കാരണം ധ്യാനം സാധിപ്പാന് അധികം പ്രയാസമുണ്ട്. വിപരീതഭാവ 
നുകളെ നിരാകരിക്കാതെ ധ്യാനം ശുദ്ധമാകയില്ല, അതിന്നതിപ്രയത്നം ആവശ്യമാണ്. ക 
മ്മഫലത്തെ ആഗ്രഹിക്കാതിരിക്കാന് അത്ര കഷ്ടമില്ല. അതിനാല് ധ്യാനത്തെക്കാഠം കമ്മഫ 
ലത്യാഗം അധികം ശ്രേഷ്ണം. അതു സാധിച്ചാല് കാമാദിദോഷം നീങ്ങിയ ശുദ്ധചിത്തന്നു മൂ 

ത്തരക്ഷണത്തില് സംസാരോപരതിരൂപമായ മോക്ഷം സിദ്ധിക്കും. ഇവിടെ ഒരു ശങ്കക്കവ 
കാശമുണ്ടു --ജ്ഞാനംകൊണ്ടേ മോക്ഷം സിഭ്ധിക്കയുളുവെന്നുള്ള ശ്രുതിക്കു വിരോധമല്ലെ 

കമ്മഫലത്യാഗത്താല് മോക്ഷം കിട്ടുമെന്നുള്ള പക്ഷം എന്നാണ് ശമ. ചിത്തശുദ്ധിക്കത്യാവ 

ശ്യമായ കാമസമ്മല്ലാദികളുടെ ത്യാഗത്തില് മുമുക്ഷൂക്കളെ ശ്രദ്ധാലുക്കളാക്കുവാന് കമ്മഫല 
ത്യാഗത്തെ പ്രശംസിച്ചുവെന്നേ ധരിക്കാവു. ചിത്തശുദ്ധി മോക്ഷത്തിന്നന്തരംഗസാധനമാ 
കയാല് അതിന്നാവശ്യമായ കമ്മഫലത്യാഗം സാധിക്കാതെ മോക്ഷം സിഭദ്ധിക്കുന്നതല്ലെന്ന 
ഭിപ്രായം. ഈ വിധം അത്ഥം ധരിച്ചാല് ശ്രൃതിക്കും സമ്പ്ൃദായത്തിന്നും വിരോധം നേരിടുക 
യില്ല. അത്ൃന്തവിരക്തനല്ലാത്ത മുമുക്ഷുവിനെ അനുഗഹിപ്പാന് കമ്മഫലത്യാഗത്തെ സ്ത്രി 
ച്ചതാന്നെസറിയേണം. 

18. അദ്വേഷ്ടാ സവ്വഭുതാനാം മൈത്രഃ കരുണഏവച 

നിമ്മമോ നിരഹംകാരഃ സമദുഃഖസുഖഃ ക്ഷമി. 

സപ്യഭതാനാം-സകലഭൂതങ്ങളുടേയും നേരെ, അദ്വേഷ്ടാടദ്വേഷമില്ലാത്തവനും, മൈത്രഃടമി 
തരഭാവമുള്ളവനും കരുണഃ-കരുണയുള്ളവനും, നിമ്മമഃ--എനെറതെന്ന ഭാവമില്ലാത്തവനും., 

നിരഹത്ചാരടഞാനെന്ന ഭാവമില്ലാത്തവനും, സമദുഭഖസുഖഃ-സുഖഭഃഖങ്ങളില് സമഭാവമു 
വനും, ക്ഷമീടക്ഷമാശിലമുള്ളവനും 

ആത്മാവിനെ യഥാത്ഥമായറിവാന് ആവശ്യമായ സാധനകലാപത്തെ സൂചിപ്പി 
ച്ചുംകൊണ്ടു ആ വക ഗുണപൂൃത്തിയുള്ളവനെ ഭഗവാന് സ്തൂതിക്കുന്നു: ബ്രഹ്മനിഷ്കന്െറ ല 

ക്ഷണമാണ്ടിവിടെ കാണിക്കുന്നത് :-__യാതൊരു ഭൂതങ്ങളിലും ദ്വേഷമില്ലാതെയും എല്ലാവ 

രിലും മിത്രഭാവമുള്ളവനും, ആ മൈത്രീഭാവം കരുണനിമിത്തം മാതൃമായും ഇരിക്കണം. ഇ 
ങ്ങിനെയിരിക്കേണമെങ്കില് ദേഹത്തില് ഞാനെന്നും ദേഹസംബന്ധികളില് എനെറതെ 
ന്നും വിചാരം നിശ്ശേഷം നുശിക്കേണം. അങ്ങിനെയാകേണമെങ്കില് സുഖഭഃഖങ്ങളില് വി 
കാരം മനസ്സില് ഉണ്ടാവാന് പാടില്ല. അതു സിഭ്ധിക്കേണമെത്കില് ആധ്ധയാത്മികാടിതാപതര 

യങ്ങളെ സഹിക്കുവാന് സമത്ഥനായിരിക്കേണം. 
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14. സന്തുഷ്ട സതതം യോഗീ യതാത്മാ ദുഡനിശ്ചയദ 

മയ്യയയയർപിതമനോബുദ്ധിയ്യോമല്ഭക്തഃ സമേപ്രിയഃ 

സതതം സന്തുഫ്ടൂഃ-എപ്പോഴും സന്തോഷമുള്ളവന്, സതതംയോഗീടഎപ്പോഴും മനസ്സിനെ 

ആത്മാവില് യോജിപ്പിക്കുന്നവന്, യതാത്മാ-ശരീരത്തെ സമനിലയില് സ്ഥിരപ്പെടത്തുവാ 
൯ പരിശ്രമിക്കുന്നവന്, ദുഡ്ധനിശ്ചയഃടഎകൂക്കമില്ലാത്ത നിശ്ചയമുള്ളവന്, മയ്യപ്യപ്യിതമനോ 
ബുദ്ധി എന്നില് സമപ്പ്ിക്കപ്പെട്ടമനസ്സോടും ബുഭ്ധിയോടുംകൂടിയവന്, യ4ടയാതൊരുവ 
നോ, സു-അവന്, മല്ഭകതഃ-എന്െറ ഭക്തനും, മേപ്രിയഃടഎനിക്കിഷ്ടനുമാകുന്നു. 

അട്വേഷ്ടൃത്വാടിഗുണങ്ങഠം സിദ്ധിക്കേണമെങ്കില് ,എങ്ങിനെവസിക്കേണം എന്നു 
കാണിക്കുന്നു:_സുഖഭുഃഖങ്ങളൊ മാനദാവമാനങ്ങളൊ ലാഭാലാഭങ്ങളൊ എന്തൊന്നു ലോകവ്യ്യ 
വഹാരനിലയില് വന്നുചേന്ാലും എപ്പോഴും സന്തോഷമുള്ളവനായിരിക്കേണം. സത്യംബ്വ 

മം. അതുതന്നെആത്മാവു”. അതാനന്ദഘനം എന്നഅനുഭവത്താല് മായികമായപ്രാപഞ്ചിക 
സുഖടഃഖങ്ങളില്വ്യാകലപ്പടാതിരിക്കേണം. അങ്ങിനെവരേണമെങ്കില് മനസ്സിനെആത്മാ 

വില്ത്തന്നെയോജിപ്പിക്കേണം. അതും സാധിക്കേണമെങ്കില് ശരീരത്തെസമനിലയില്നി 
ത്തി ആത്മാവിനെ ധ്യാനിക്കണം. ധ്യാനംമൂറക്കേണമെങ്കില് ആത്മഭിന്നമായിട്ട യാതൊ 
ന്നു മില്ലെന്നുള്ള റൂഡനിശ്ചയമുണ്ടായിരിക്കേണം ആ നിശ്ചയമുണ്ടാകേണമെങ്കില് ദേഹ 

ത്തില് ഞാനെന്നു ഭാവിക്കുന്ന ബുദ്ധിയേയും ബാഹ, വസ്തുക്കളില് ഇതെന്നു സങ്കല്ലിക്കുന്ന മന 
സ്റ്റിനെയും സവ്യമായി വിളങ്ങുന്ന ബ്രഹ്മത്തില് സമമ്ല്ിക്കേണം. ഇപ്രകാരം നിരന്തരം സ്വാ 

ത്മാവായ എന്നെ അനുസന്ധാനംചെയ്യുന്നവനാരോ അവന് എന്െറ ഭക്തനും എനി 
ക്കു പ്രിയനുമാകുന്നു. 

15. യസ്ത്രാന്നോ ദ്വിജതേലോകോ ലോകാന്നോ ദ്വിജതേചയഃ 

ഹഷാമഷഭയോദ്വേഗണൈമ്മുക്തോയഃ സചമേപ്രിയഃ. 

ലോകലോകം_ ജനം, യസ്താത് യാതൊരുവനില്നിന്നു,ഉദ്വേഗംടപരിഭൂമത്തെ, നഭജതേട 
ഭജിക്കുന്നില്ലെയോ, ലോകാത് ലോകത്തില്നിന്ന്', യ5--യാതൊരുവന്, നഉദ്വിജതേടക്ഷോ 
ഭിക്കുന്നില്പെയോ, ഹഫ്ഠാമഷഭയോദ്വേഗൈഃമുക്തഃ--ഹഷം, അമഷം. ഭയം. ഉദ്വേഗം എന്നി 
വയാല് മോചിക്കപ്പെട്ടവന്, യഃയാതൊരുവനോ, സഃ ചടഅവനും. മേ പ്രിയഎനി 
ക്ക്” പ്രിയനാകുന്നു. 

അദ്വേഷ് ടൃത്വാദിഗുണങ്ങം സിദ്ധന്നുണ്ടായിരിക്കും. സാധകനാകട്ടെ ആവക ഗു 
ണങ്ങളെ സമ്പാടിക്കേണം. അതിന്നാവശ്യമായ അഭ്യാസക്രമത്തെ ഉപദേശിക്കുന്നു:ഏ 

തൊരുവന്െറ വരവു കാണുകയോ കേഠംക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോഠം ഇവനെന്തുചെയ്യുമോ എ 
ന്ന പരിഭൂമം ലോകത്തിന്നുണ്ടാകയില്ലെയോ? ലോകത്തില്നിന്നും_ചോരവ്യാഘ്യസപ്പ്യാടിക. 

, ളില്ന്ദിന്നുപോലും യാതൊരുവന്നു” വിക്ഷേപം ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്നുവോ ഇഫ്യപ്പാഫ്പിയില് 
ഹഷംം രോഗാദ്യയപദ്യവപ്രാഫ്തിയില് ക്രോധം _സഹിക്കായയ, ചോരസപ്ല്യാദികളില്നിന്നു ഭയം 

പ്രാണഹാനികരമായ അനത്ഥപ്രാഫ്ലിയില് ഉദ്വേഗം_എന്നിപ്രകാരമുള്ള യാതൊരു മനോ 
വികാരവും യാതൊരുവന്നില്പാതിരിക്കുന്നുവോ_എല്പാം ഏകമാകയാല് വിപരീതഭാവനക്ക്' 
മനസ്സില് ഇടംകിട്ടാതിരിക്കത്തക്കവിധം നിരന്തരധ്യാനം ശീലിക്കുന്നുവോ അവനും എനി] 
ക്കിഷ്ടനാകുന്നു. ഈ സാധകന് ക്രമത്തില് സിദ്ധനാകുന്നവനാകയാല് ഞാനവനെ പ്രിയ 
പ്പെടുന്നുവെന്നഭിപ്രായം. 

16. അനപേക്ഷട ശുചിദ്ദക്ഷ ഉദാസീനോ ഗതവ്യഥഃ 

സവ്യാരംഭപരിത്യഗീയോ മല്ഭക്തട സമേപ്രിയഃ. 

അനപേക്ഷഃ-അപേക്ഷയില്പാത്തവന്, ശുചിടശുദ്ധന്, ദക്ഷ-സമത്ഥന്, സവ്യാരംഭപരി 
ത്ര യാഗീംസവ്വകമ്മങ്ങളെയും പരിതൃജിക്കുന്ന സ്വഭാവമുള്ളവന്, ഗതവയ യ ഗഃടട&ഖമില്പാത്തവന്, 

യടടയാതൊരുവനോം, മതിഭക്തഃ സഃ-എന്നില് ഭകതിയുള്ള അവന്, മേടപ്രിയടഎനിക്ക്' 
പ്രിയനാകുന്നു. 

ബ്രഹ്മത്തെ അറിഞ്ഞവന്െറ മറവചില ലക്ഷണങ്ങളെ പറയുന്ന:-കാണപ്പെട്ട 
തോ കോയക്കപ്പെട്ടതോ ആയ യാതൊന്നിലും ദേഹസംരക്ഷണാദികായ്യുങ്ങളില്പോലും അ 



ശ്രിമല്ഭഗവതഗീത 181 

പേക്ഷയില്ലാതിരിക്കും. അതെല്ലാം മായികവും അതുകൊണ്ടുതന്നെ അസത്യവും എന്നറിഞ്ഞ 
താണപേക്ഷയില്പായ്യുക്കു കാരണം. ശുദ്ധനായിരിക്കും. കമ്മങ്ങളില് സംഗമില്ലായയയാണ്' ശു 

ഭ്ധിക്കു കാരണം. £*കമ്മസ്വസംഗമഃശെൌചം?? കമ്മങ്ങളിര്ം ചേച്ചയില്പാഡ്യൂയാണ്' ശുദ്ധിയെ 
നു പറയപ്പെടുന്നത്, എന്നാണ്" ശാസ്ത്രറസിദ്ധാന്തം. ആത്മാവു കത്താവല്ലെന്നറിഞ്ഞവന്നു 

മാത്രമേ ഇവ്വിയാടിവ്യാപാരങ്ങളില് ഞാന് ചെയ്യുന്നുവെന്ന അഭിമാനം ഇല്ലാതെയാകയുള്ളൂ. 
സമത്ഥനായിരിക്കും. ശ്രതിസ്തുത്യാദികളില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സംഗതികഠം മുഴുവനും അറി 
ഞ്ഞവനും അതുപോലെ പ്രവൃത്തിപ്പാന് കഴിവുള്ളവനും ആയിരിക്കും, എന്നാലും ഒരു കമ്മ 

ങ്ങളും ചെയ്യാതെ എല്ലാം വെടിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്വഭാവമുള്ളവനായിരിക്കും. എന്തുകൊണ്ടെ 
ന്നാല് എല്ലാ കമ്മങ്ങാംക്കും ദേഹാഭിമാനുവും ആത്മാവിനെ അറിയായ്യും തസ്സിമിത്തം കാ 
മവുമാണ്' കാരണം. ഇതുനിമിത്തം പുനരപി ജനന്ദമരണാദികളും ഉണ്ടാകും എന്നറിഞ്ഞതി 
നാല് സകല കമ്മങ്ങളെയും വിട്ടിരിക്കും, അതുകൊണ്ടു_ഒരു കമ്മവും ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടു._ 

അവന്നു യാതൊരു ചിന്തയും ഉണ്ടായിരിക്കയില്ല. 4നൈനംകൃതാകൃതേതപതഃ” പാപം ചെ 

ഡ്തൂവല്ലോ “പുണ്യം ചെയ്തില്ലെല്ലൊ"" എന്നിങ്ങിനെയുള്ള വിചാരം അവന്നുണ്ടാകയില്ല. ഈ 
വക ഗുണങ്ങളുള്ളവന് എന്െറ പ്രിയഭക്തനാകുന്നു. 

11. യോ നഹ്ൃഷ്ൃതി നദ്വേഷ്ടി നശോചതി നകംക്ഷതി 

ശുഭാശുഭപരിത്യഠഗീ ഭക്തിമാന്യഃ സമേപ്രിയഃ. 

യടയാതൊരുവന്, ന ഹൃഷ്യതിടസന്തോഷിക്കുന്നില്ല, ന ദ്വേഷ്ഠിടദ്വേഷിക്കു്ില്ല, നശോ 
ചതിട$ഖിക്കുന്നില്ല, ന കാംക്ഷതിടകാംക്ഷിക്കന്നില്ല, ശുഭാശുപേരിത്യാഗീടശുഭങ്ങളെയും 
അശുഭങ്ങള്ളെയും പരിതൃജിക്കുന്ന സ്വഭാവമുള്ള ഭക്തിമാന്, യഃടഅനുസന്ധാനത്തിലിരിക്കു 
ന്നവന് യാതൊരുവനോ, സഃ മേ പ്രിയഃടഅവന് എനിക്കിഷ്ടനാകുന്നു. 

മുക്തിയെ തടസ്വഥപ്പെടുത്തുന്ന പ്രബലശത്ക്കഠം രാഗദ്വേഷങ്ങളാകയാല് മുമുക്ഷ്യ 
ആ രന്ടുപ്പത്തികളെ പ്രയത്തപ്പെട്ടും പരിതൃജിക്കേണം എന്നു സൂചിപ്പിച്ചുംകൊണ്ടു ഉത്തമ 
ഭകതലക്ഷണം ഭഗവാനരുളിചെയ്യുന്നു:--ഇച്ഛിക്കാതെതന്നെയാകുട്ടെ പരേച്ഛുകൊണ്ടാകട്ടെ 
ഏതോവിധത്തില് വന്നുചേന്ന ഇഷ്ടവസ്തുവില് സന്തോഷിക്കുന്നില്ല. അതേവിധത്തില്തന്നെ 
വന്നുചേരുന്ന അനിഷ്ടത്തില് അപ്രിതിയുമുണ്ടാകുന്നില്ല. ഇഷ്ലാവിഫ്ഠങ്ങഠം മന്ധകല്ലിതങ്ങളാ 

കയാല് ആത്മാവിനെ സംബന്ധിക്കുന്നില്ല എന്ന അനുഭവജ്ഞാനമാണ്” സന്തോഷസന്താ 
പങ്ങളില്ലാതിരിപ്പാന് കാരണം. അതുകൊണ്ടു ലോകരീതിയനുസരിച്ചു്' എത്ര കഠോരമായ 
സമടങ്ങം നേരിട്ടിരുന്നാലും ദുഃഖിക്കുകയോ ആ കഷ്ടങ്ങളെ പരിഹരിക്കേണമെന്നാഗഹി 

ക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. പുണ്യങ്ങളെയും പാപങ്ങളെയും പരിത്യജിക്കുന്നതു അവന്െറ സ്വ 
ഭാവസിദ്ധഗുണമായിരിക്കും. എന്തുകൊണ്ടെന്നാല് പുണ്യപാപങ്ങഠം അജ്ഞാനസന്താനങ്ങ 

ളാണ്. അറിഞ്ഞിട്ടോ അറിയാതെയോ ചിദാഭാസവ്യാപ്പാരങ്ങളായേ ആ പുണ്യപാപങ്ങം 
ആത്മാവിനെ സ്തൂശിക്കുന്നില്പ. അതുനിമിത്തം അവയെ പരിത്ൃജിക്കുന്നതിന്നു പ്രയത്മം ആ 

വശ്യംതന്നെയില്ല. സ്വതെ പുണ്യപാപസംബന്ധമില്ലാതിരിക്കേ പരിത്യജിപ്പാനെന്തിരി 
ന്നു, ഇപ്രകാരം ആത്മാവിനെറ സര്വ്വത്ര അസംഗതയെ നിരന്തരം അനുസന്ധാനംചെ 
സ്താച്ചിരിക്കുന്നവന് യാതൊരുവനോ അവന് എന്െറ ഭക്തനും എനിക്കു പ്രിയനുമാകുന്നു. 

18. സമഃ ശത്രൌചമിത്രേച തഥാമാനാവമാനയ്യോഃ 

ശീതോഷ്ണുസുഖദുഃഖേഷു സമഃസംഗവിവര്ജിതഃ. 

10. തൂല്യനിന്മാസ്ത്രതിമ്മെനീ സനൂഷ്ടയോ യേനകേനപചിത് 

അനികേതഃ സ്ഥിരമതിദക്തിമാന് മേപ്രിയോ നരഃ. 

ശരത്യെരമിത്രേചംശത്രവിലും മിത്രത്തിലും, സമ॥ടതുല, ൯, തഥാ മാനാവമാനുയോടഅപ്രകാ 

രം മാനത്തിലും അവമാനത്തിലുംം ശീതോഷ്ണുസുഖ$ഃഖേഷുംശീതം കൃഷ സുഖം ദുഃഖം എ 

ന്നിവയിലും, സമഃടതുല്യന്, തല്യന്ദിന്ദാസ്തതിടേതുല്യകളായ നിന്ാസ്തതികളോടുകൂടിയവന്, 
സംഗവിവജ്ജിതഃടസംഗമില്ലാത്തവന്, മൌനീടവാക്കടക്കിയവന്, യേനകേനചില്-ഏ 
തൊരുവിധത്തിലും, സത്തുഷ്ടസന്തോഷിച്ചവന്, അവികേത: നിയതമായ വാസസ്ഥാ 
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നമില്ലാത്തവന്, സ്ഥിരമതി നിശ്ചലമായ ചിത്തവൃത്തിയോടുകൂടിയവന്, ഭകതിമാന് കൂ 
ത്തമഭക്തിയുള്ളവന്, യഃ നരമടയാതൊരുമനുഷ്യനോ, സഃ മേ പ്രിയഃ അവന് എനിക്കി 
ഷ്യന്. 

അതിവിശിഷ്ടനായ ബ്രഹ്മജ്ഞാനിയുടെ പ്രത്യക്ഷമായി കാണ്മാന് കഴിയുന്നതും 

സ്വഭാവസിദഭ്ധവുമായ ലക്ഷണം ഭഗവാനരുളിചെയ്യുന്നു:--ലോകസസ്പ്യദായപ്രകാരം ഉപദ്ദ 
വം ചെയ്യുന്നവന് ശത്രു. ഉപകാരം ചെയ്യുന്നവന് മിത്രം എന്നാണെല്ലൊ നിശ്ചയം. ആ 

ത്മസാക്ഷാല്കാരം സിദ്ധിച്ചവന് തന്നില്നിന്നന്യമായിട്ടു മറെറാന്നിനേയും കാണാത്തവ 

നാകയാല് ശത്രരവിലും മിത്രത്തിലും സമനിലയില് ഇരിക്കും. ദേഹേസ്റിയമനോഭാവങ്ങംക്കു 
അനുകൂലപ്രതികൂലങ്ങഠംനേരിടുന്നതു്' ദേഹാരംഭകഹേതുവായ പൃര്വ്വജന്മകമ്മഫലാനുസരണ 

മാകയാൽ അതാരിത്കൂടെ വന്നാലും അവരെ ശത്ര.വെന്നോ മിത്രമെന്നോ ആത്മജ്ഞാനി 
വിചാരിക്കയില്ല. അതുപോലെത്തന്നെ മിത്രം ചെയ്യുന്ന സല്കാരവും ശത്രുചെയ്യുന്ന ധി 

ക്കാരവും ജ്ഞാനിക്കുതുല്യംതന്നെ. ശീതം സ്ലം സുഖം ഭുഃഖം എന്ന അവസ്ഥാഭേടങ്ങളിലും 

സമഭാവം ഉള്ളവന്തന്നെ. നിന്ദയും സ്ത്തിയും ഒരുപോലെതന്നെ. ഇതിന്നെല്ലാം കാരണം 
അഹങ്കാരത്തോട ചേച്ചയില്പായ്യയാകുന്നു. ബുദ്ധിയില് പ്രതിഫലിച്ചിരിക്കുന്ന ചിദാഭാസന് 
ദേഹാദിഭാവങ്ങളെ ആത്മാവെന്നു കാണുന്നു. ആ കാഴ്സയയെയാണ്' സംഗമെന്നു പറയുന്നത്. 

അതുതന്നെയാണ്” അഹമ്മാരമെന്ന ശബ്ദത്താല് പറയപ്പെടുന്നതും. പരമാത്മാവു ബുദ്ധി 

യില് പ്രതിഫലിച്ച ചിദാഭാസനല്ല. സാക്ഷാല് ബിംബഭതനാകയാല് അന്തമകരണാടിക 
ളോടു ചേസിരിക്കേന്നില്ല എന്ന അനുഭവം ഉള്ളതുകൊണ്ടു അഹമ്മാരധമ്മങ്ങളായ ശീതോഷ്ണ 
സുഖടഃഖാടികളുടെ സംബന്ധം ജ്ഞാനിക്കില്ല. ആഹാരാദികളിലാകട്ടെ അല്ലമോ അശു 
മോ ആവശ്യാനുസരണമോ ശുദ്ധമോ എങ്ങിനെ സിദ്ധിച്ചാലും സന്തുഷ്ടനായിരിക്കം. ശരീ 
രം പ്രാരബ്ലജന്യമാകയാല് അതനുസരിച്ചു സിദ്ധിക്കുന്നതില് തൃപ്തനായിരിക്കും. സ്ഥിരമായ 

വാസസ്ഥാനം ഉണ്ടായിരിക്കയില്ല. ഒരുദിക്കില് ഒരു രാത്രിയിലധികം വസിക്കയില്ല. ചാ 
ഞ്ചല്യമില്പാത്ത മനഃസ്ഥിതിയുണ്ടായിരിക്കും:-_ആത്മാവേകന്൯. അതുതന്നെ എല്ലാം. അന്യ 

മായിട്ടൊന്നുമില്പ എന്ന അനുഭവം നിമിത്തം ചിജ്ഞചാഞ്ചല്യമില്ലാത്തവനായിരിക്കും. ഈ 
നിലയില് നിരന്തരം ആത്മാനുസന്ധാനം ചെയ്യുന്നതിനെയാണ്' ഭക്തിയെന്നു പറയുന്ന 
തു്". ഇപ്രകാരമുള്ള നരന്_ആത്മനിഷ്ലകൊണ്ടു ആത്മാവായി ഭവിച്ചവന്_ നാരയതിടപ്രാ 
പയതി:__ ആത്മാനുസന്ധാനത്താല് ജീവസ്വരൂപത്തെ പരമാത്മാവായിട്ടറിയുന്നുവെന്ന 
ഹേതുവാല് നരന് എന്ന നാമധേയം മനുഷ്യന്നു സിദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നതിനാല് നരത്വത്തെ യ 
ഥാത്ഥമാക്കിത്തിക്കുന്ന ആ ഭക്തന് എസിക്കിഷ്ടനാകുന്നു. 

80. യേതുധമ്മ്യാമൃതമിദം യഥോക്തം പയ്യ പൂപാസതേ 

ശ്രദ്ദധാനാ മല്പരമാ ഭക്താസ്ത്േത്തിവമേ പ്രിയഃ 

യേതു-യാതൊരുത്തരാകട്ടെ, ശ്രദ്ദധാനാടവിശ്വസിക്കുന്നവരായിട്ടു, മല്പരമാധ--ഞാന്ത 
ന്നെ പ്രാപ്യസ്ഥാനമെന്നറിയുന്നവരായിട്ടു,, ഇദം ധമ്മ്യാമൃതംടധമ്മ്യമായും അമൃതമായൂമിരി 
ക്കുന്നഇതിനെ, യഥോക്തംടപറയപ്പെട്ടതിനെ അനുസരിച്ച് പര്യപാസതേടനിത്യം വന്നാ 

യനുഷ്ഠിക്കുന്നുവോ, ഭക്താ? തേടഭക്തന്മാരായ അവര്, മേ അതീവപ്രിയാഃ-എനിക്കത്യന്തം 
പ്രിയന്മാരാകുന്നു. 

അദ്വേഷിട്ൃത്വാടികളായ ഏതേതു ഗുണങ്ങംബ്രഹ്മനിഷ്ന്നുണ്ടായിരിക്കുമെന്നു പറ 
ഞ്ഞവോ ആവക ഗുണങ്ങളെ സമ്പാടിക്കുന്നതില് പരിശ്രമിക്കുന്നവരും എന്െറ പ്രിയന്മാ 
രാണെന്നു സ്തൂതിച്ചുംകൊണ്ടു സാധകന്മാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു;-_-ഇതുവരെ പറഞ്ഞതാ 

യ അദ്വേഷിടൃത്വാദിഗുണങ്ങരം മോക്ഷത്തെസാധിപ്പിക്കുന്നതിനാല് ധമ്മ്യവും മരണത്തെ ഇ 
ല്ലാതാശടന്നതിനാല് അമൃതവുമാണെന്നുള്ള പരമവിശ്വാസവും സവ്വേശ്വരനായ എന്നെ 
പ്രാപിക്കുന്നതുതന്നെ ജന്മസാഫല്യഹേതുവെന്നറച്ചുകൊണ്ടും ഏതൊരു മുമുക്ഷ്യക്കഠം ന്ദിരന്ത 
രം ആ ഗുണങ്ങളെ സമ്പാടിപ്പാ൯ പരിശ്രമിക്കുന്നുവോ സാധകന്മാരായ, ആ ഭക്തന്മാര് എ 
നിക്കത്യന്തം പ്രിയന്മാരാകുന്നു. ആരുഡന്മാക്ക സിദ്ധിച്ചവയും ആരുരുക്ഷുക്കഠം സമ്പാദി 
ക്കേണ്ടവയുമായ ഗുണങ്ങളെ സംഗരഹരൂപേണ പ്രതിപാടിച്ചുകൊണ്ടധ്യായം അവസാനി 
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പ്പിച്ചു. മോക്ഷത്തിന്നാഗ്രഹമുള്ളവര് ഇരശ്വരനെ അവശ്യം മുപാസിക്കേണം. അവരില് ചി 
ലര് മന്ദബുദ്ധികളും അതിമന്ദബുദ്ധികളും അത്യന്തം മന്ദമതികളമായിരിക്കും. അവരുടെ ബു 
ദ്ധിയോഗ്യതക്കനുസരിക്കുന്ന ഉപാസനാഭേടങ്ങളേയുംപറഞ്ഞ. ശ്രവണം, മനനം, നിദിധ്യാ 
സനം ധ്യാനം എന്നിവക്കു ഉത്തരോത്തരം ഗുണാധിക്യമുണ്ടു , എന്നും പറഞ്ഞ. ബ്രഹ്മവും 

ആത്മാവും ഒന്നുതന്നെ ഭിന്നമല്ല എന്നറിഞ്ഞാല് മാത്രമേ ദേഹബന്ധം നശിക്കയുള്ളൂ. ദേ 
ഹാത്മഭാവമില്ലാത്തവരാണ്' ജീവനമുകതന്മാര്. അവരുടെ ലക്ഷണം ആരിലും ഉപദ്രവം ഏ 
ല്ലിക്കാതിരിക്കല്, എല്പാ അവസ്ഥകളിലും സമചിത്തത എന്നിവയാണ്. ആ നിലയിലെ 
ത്താത്തവര് അദേഷ് ട്ര ത്വാടിസാധനങ്ങളെ അരു ്0ാസത്താല് സമ്പാടിക്കേണം, എന്നിത്രയും 

12:0൦ അഭ്ധ്യായംകൊണ്ടുപദേശിച്ചു. മോക്ഷം മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആത്മജിജ്ഞാസുവി 
ന്നു ബ്രഹ്മവും ആത്മാവും ഒന്നാണെന്നറിപ്പ്' എങ്ങിനെയുണ്ടാകും? ബ്രഹ്മം എന്താകുന്നു ആ 
ത്മാവാരാകുന്നുു ആത്മാവല്ലാത്തത്” ഏതാകുന്നു അനാത്മഭാവത്താല് ഉണ്ടാകുന്ന ബന്ധ 
ത്തിന്െറ സ്വരൂപം എന്താകുന്നു ആ ബന്ധം ജ്ഞാനുംകൊണ്ടില്ലാതാകന്നതെങ്ങിനെു 
ജ്ഞാനം എന്ത്; ജ്ഞാനുസാധനം എന്ത്; ജീവനുക്തിയെങ്ങിനെ സിദ്ധിക്കും എന്ന ആ 
കാംക്ഷക്കു സമാധാനം ആവശ, വ്യമായിരിക്കുന്നു. അതിന്നായിട്ടു “ക്ഷേത്രം? ക്ഷേത്രജ്ഞന്" 

പ്രകൃതി” “പുരുഷന്?” “ജ്ഞാനം? 4“ജേഞയം" ഇവയെ വേര്തിരിച്ചുകാണിക്കുക. വേര് 
തിരിക്കപ്പെട്ട ക്ഷേതരന്ഞനും ബ്രഹ്മവും അഭിന്നം. ,ക്ഷേതത്തിന്നും ക്ഷേതൃജ്ഞുന്നും ഉള്ള ഭി 
ന്നലക്ഷണങ്ങഠം അറിഞ്ഞാലും ആ അറിവിന്നുറപ്പ സിദ്ധി 0൯വേണ്ടി വീണ്ടും വീണ്ടും 

ആവത്തിക്കുകയും പ്രകൃതിയാണ് ബന്ധിക്കുന്നത് ആത്മാവിന്നു ബന്ധമില്ല. പ്രകൃതിധമ്മങ്ങ 
ളെ ആത്മാവില് ആരോപിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ആത്മാവിന്നു ബന്ധമുണ്ടെന്നു തോന്നുന്ന 
ത്. ആത്മാവ് ഏകനാണ്”, അനേകമെന്നു തോന്നുന്നത് ആത്മാവിനെ വേണ്ടതുപോലെ 
അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ്' എന്നി സംഗതികളെ ബോധിപ്പിക്കുവാന് 180൦ അദ്ധ്യായം ആ 

രംഭിക്കുന്നു. പ്രകൃതിമുതല് ജേഞയംവരേയുള്ള ആറ സംഗതികളെ ഈ അദ്ധ്യായത്തില് 
സ്തറഷ്മുമാക്കും. 

ഇതി ശ്രീമതഭഗവല്ഗീതാസൂപനിഷല്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം യോഗശാസ്ര്േ 
ശ്രീകൃഷ്ണാജ്ളുനസംവാടേ ഭക്തീയോഗോനാമ ദ്വാദശോദ്ധ്യായഃ സമാപ്പൂ!. 

ശുഭമസ്ത. 

ഒറം നമോഭഗവതേ വാസുദേവായ 

ശ്രിമതഭഗവല്ഗിതയില് 18.0൦ അദ്ധ്യായം. 

അജജ്ുന ഉവാചടഅജജുനന് പറഞ്ഞു. 

1. പ്രകൃതിം പുരുഷംചൈവ ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രജ്ഞമേവച 

ഏതട്പവേദിതുമിച്ഛാമി ജ്ഞാനം ജേഞയംച കേശവ 

രകശവ/ടഹേ കേശവ പ്രകൃതിംടപ്രകൃതിയേയും, പുരുഷംചഛഏവംപുരുഷനേയും, ക്ഷേതൃംട 

ക്ഷേത്രത്തെയും, ക്ഷേതൃജ്ഞം ഏവചടക്ഷേതൃജ്ഞനേയും. ജ്ഞാനാം-ജ്ഞാനത്തെയും., ജേഞ 
യംചംജേഞയത്തെയും, ഏതത് എന്നതിനെ, വേടിതുംടഅറിവാനായ്കക്ൊണ്ടു, ഇച്ഛാമിട 
ഞാന് ഇച്ഛിക്കുന്നു. 

ബ്രഹ്മാവിന്നും പരമേശ്വരന്നുംകൂടെ മോക്ഷത്തെ നല്കുന്ന സര്വേശ്വര! പ്രകൃതി, 
പുരുഷന്, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേതൂജ്ഞന്, ജ്ഞാനം. ജേഞയം, എന്ന ഒരോന്നിനേയും വേര്തിരി 

ച്ചറരിവാന് ഞാനാഗ്രഹിക്കുന്നു. നിന്തിരുവടി അരുളിചെയ്യേണം. 

ശ്രീഭഗവാനുവാചടശ്രിഭഗവാനരുളിചെയ്തു. 

ഇ. ഇദം ശരീരം കൌന്തേയ ക്ഷേത്രമിതൃഭിധീയതേ 

ഏതദ്യോവേത്തിതം പ്രാഹുഃ ക്ഷേത്രജ്ഞ ഇതിതദ്വിദ. 



184 . പതിമുന്നാം അദ്ധ്യായം 

കൌന്തേയംഹേ കുന്തീപുത! ഇദം ശരീരം--ഈ ദേഹം, ക്ഷേതം ഇതിംക്ഷേതരം എന്ന്, അ 
ഭിധീയതേടപറയപ്പെടുന്നു, ഏതത് ഇതിനെ, യഃ വേത്തിടയാതൊരുവന് അറിയുന്നുവോം 
തംടഅവനെ, ക്ഷേത്രജ്ഞ? ഇതിടക്ഷേതുജ്ഞന് എന്നു, തദ്വിദഃ- ആത്മാവിനെ അറിയുന്ന 
വര്, പ്രാഹുടടപറയുന്നു 

പ്രകൃതിയേയും പുരുഷനേയും വേര്തിരിച്ചറിവാന് സഹായിക്കുന്ന സ്വൂലശരീര 
ത്തെയും അതിനെ സാക്ഷാത്തായറിയുന്ന ജീവാത്മാവിനെയുംക്റിച്ചു' ആദ്യമായി ഭഗവാനു 
പദേശിക്കുന്നു. ഹേ അജജ്ുന। എല്ലാവരും പ്രത്യക്ഷമായി കാണുന്ന ഈ ശരീരത്തെ ക്ഷേത്രം 
എന്നു അതിന്െറ സ്വരൂപം നന്നായറിയുന്നവര് പറയുന്നു:_ക്ഷേതംഎന്നാല് കൃഷിസ്ഥ 
ലം എന്നും ക്രമത്തില് ക്ഷയിക്കുന്നതുകൊണ്ടു ക്ഷയസ്വഭാവമുള്ളതെന്നും നാശത്തില്നിന്നു 
രക്ഷിക്കുന്നതെന്നും അത്ഥം. കൃഷിസ്ഥലത്തില് വിതച്ച വിത്ത് അഭിപ്ൃദ്ധിപ്പെടുന്നതുപോ 
ലെ പ്രാരബ്ലയകമ്മങ്ങളായ പുണ്ദപാപങ്ങഠം ഈ ശരീരത്താല് പിന്നെയും അഭിപ്ൃദ്ധിപ്പെട 
ന്നു. അതുകൊണ്ടു ക്ഷേത്രം . എത്തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചു സംരക്ഷിച്ചാലും ക്രമത്തില് ക്ഷയിക്കും. 

(ശരീയ്യതെടചിതല്പ്പിടിച്ചു പോകുന്നതു്) നുശിക്കുന്നതായതുകൊണ്ടു ശരീരം എന്ന പേരു 

ണ്മായി. ക്ഷയിഷ്ണുവായതിനാല് ക്ഷേത്രം. ജന്മജരാമരണപരമ്പരാധ്ലേശങ്ങളില്നിന്നു ജീ 

വന് മുക്തനാകേണ്ടതിന്നാവശ്യമായ ജ്ഞാനം ഈ ശരീരത്താല് സമ്പാദിക്കാന് കഴിയും. 
അതിനാല് ക്ഷതിയില്യിന്നുംനാശത്തില്നിന്നു ജീവനെ ത്രാണം ചെയ്യുന്നതിനാല് ക്ഷേ 
തരം ഇങ്ങിനെ പലവിധത്തിലും ല്യാഖ്യാനിക്കാവുന്നതിനാല്: ശരീരത്തിനെ ക്ഷേത്രമെന്ന 

വിദ്വാന്മാര് പറയുന്നു. ഇതിനെ_ഈ ശരീരത്തിനെ ആരറിയുന്നുവോ അവനെ ക്ഷേതൃജ്ഞ 
ന്ംക്ഷേതൃത്തെ_ ശരീരത്തെ_അറിയുന്നവന് എന്നു വിദ്വാന്മാര് പറയുന്നു. കാല് കൈ. 

ഉടല് മുഖം കണ്ണ” ചെവി എന്നിങ്ങിനെ ആപാദചൂഡം ഒന്നായിട്ടും അവയവങ്ങളായിട്ടും 
അതിന്െറ സുസ്ഥിതി,ഭ3സ്ഥിതി, പുഷ്ടി, നഷ്ടി, ബാല്യം യെരവനം വാദ്ധക്യം എന്നിവ 

യെ സാക്ഷാത്തായറിയുന്നതാരോ അവനെ ക്ഷേത്രജ്ഞന് _ആത്മാവെന്നു പറയുന്നു. ഏതൊ 
ന്നിനെ മറേറതൊന്നറിയുന്നുവോ അതു രണ്ടും ഒന്നല്ല ഭിന്നംതന്നെ. ശരീരം കാണപ്പെഴ 
വാന് കഴിയുന്ന പദാത്ഥം. അതിനാല് അതു ജഡം. ആ ശരീരത്തെ_ദൃശ്യത്തെ_ അറിയുന്ന 

വന് ചേതനം, ആത്മാവ് _ ശരീരങ്ങഠം അനേകം_ ആത്മാവ്” ഏകന്. ഇപ്രകാരം ദേഹത്തി 

ല്നിന്നു ആത്മാവിനെ ബുദ്ധിവൃത്തികൊണ്ടു വേര്തിരിച്ചു കണ്ടുകൊഠംക. കാണപ്പെടുന്ന 
ജഡപദാത്ഥവും അതിനെ കാണുന്ന ചൈതന്യവും (ആത്മാവും) ഒന്നാണെന്നു വിചാരിക്കു 

ന്നുവെങ്കില് അതു ശുദ്ധമേ അബദ്ധം എന്നറിവാന് പ്രത്യക്ഷംതന്നെ പ്രമാണം. ഞാന് വസി 
ഒന്ന എന്െറ വിടും ഞാനും ഒന്നാണെന്ന്" ആരും വിചാരിക്കയില്ലെല്ലൊ. അതുപോലെ 

ജീവന്െറ വാസഭവനുമായ ദേഹവും ജീവനും ഒന്നല്ല. ഭിന്നമാണെന്നുള്ള അറിവിന്നു ഒരു 
കാലത്തിലും മറവിക്കിടവരുത്തരുത്', എന്നാണിതിലടങ്ങീട്ടുളള സാരാംശം. 

8, ക്ഷേത്രയ്ഞംചാപി മാംവിദ്ധി സവക്ഷേത്രേഷുഭാരത 

ക്ഷേത്രക്ഷേത്രജ്ഞയോര്ജ്ഞാനം യത്തല്ജഞാനം മതം മമ. 

ഭാരതട-ഹേ അജ്ജുന, സവ്വക്ഷേത്രേഷു--സകല ശരീരങ്ങളില് ഉള്ള, ക്ഷേതൃണഞം അപിചട 
ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും ക്ഷേതൃത്തെയും, മാംവിദ്ധിംഞാനാകുന്നുവെന്നറിഞ്ഞകൊഠംകം, ക്ഷേത്ര 

ക്ഷേതജ്ഞയോഃടക്ഷേതൃത്തിന്െറയും ക്ഷേതൃജ്ഞനന്െറയും, ജ്ഞാനം യത് അറിവു യാതൊ 
ന്നോം തതി ജ്ഞാനംടഅതാണറിപവ്വ്' എന്നാണ്, മമ മതം-എനിക്കു സമ്മതം. 

ഭാ-അഖണ്ഡാകാരബുദ്ധിപൃത്തി, അതില് രതി-__ആനന്ദം ഉള്ളവന് ഭാരതന്എന്ന 

സ്ഥാനം ഭഗവാന് അജ്്ജുനന്നു കൊടുത്തിട്ടാണ്” ഭാരത എന്ന സംബോധനംചെയ്തിരിക്കുന്ന 

തി. അജ്യന! ബ്രഹ്മാത്മൈകൃത്തില് സന്തോഷിക്കേണമെന്നനിന്െറ അഗഹം_ജീവനു 
ക്തനിലക്കുള്ള ആഗ്രഹം സാധിപ്പയാനുള്ള പരമോപായത്തെ ഞാന് പറയുന്നതിനെ ശ്രഭ്ധി 

ചൂുകൊടംക. ശരീരം, ശരീരത്തെ അറിയുന്നജിവന്. ഇതു രണ്ടും ഒന്നല്ല രണ്ടെന്നു മുമ്പെ 
പറഞ്ഞുവെല്ലൊ. എന്നാല് അതു രണ്ടും വാസ്ത്രവവസ്തക്കളല്ല. എന്നുകൂടി നീ അറിയേണം. 

പിന്നെ ആ രണ്ടു വസ്തക്കഠം എന്താണെന്നല്ലെയോ നിന്െറ ആലോച. അതുരണ്ടും ഞാ 
നാകുന്നുവെന്നറിഞ്ഞുകൊഠംക. എങ്ങിനെയെന്നാല് ശരീരം പ്രകൃതികായ്യും. പ്രമൃതിയും അ 
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'തില്ന്ിന്നുണ്ടായ സകലവും അവാസ്തവം. എന്െറ ശക്തിയായ പ്രകൃതിയെസ്ില്നിന്നു 
ഭിന്നയല്ലാത്തതിനാല് എന്നെ കൂടാതെ സ്വതന്ൂനില പ്രകൃതിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടു പ്രകൃതി 
പരിണാമമായ ശരീരവുംപ്രകൃതിയും ഞാന്തന്നെ. സകല ശരീരങ്ങളെയും അറിയുന്ന ക്ഷേ 

തൂജ്ഞന് എന്ന ജീവനോ എന്െറ പ്രതിച്ഛായയാകുന്നു. ബ്യഹ്മാവുമുതല് പുത്ക്കൊടിവരെയു 

ള സകലശരീരങ്ങളിലും ജീവരൂപേണ വസിക്കുന്ന ചൈതന്യം ഏകനായ ഞാന്തന്നെ എ 

ന്നറിഞ്ഞകൊഠംക. എന്നെകൂടാതെ യാതൊന്നുമില്ല. ഇപ്രകാരം ക്ഷേതൃത്തെയും ക്ഷേതു്ഞ 
നേയും ഞാന്തന്നെയാണെന്നറിഷുന്ന ജ്ഞാനം യാതൊന്നോ അതുതന്നെ ജീവസുക്തിയെ 

സാധിപ്പിക്കുന്ന സമ്യഗ് ഞാനം എന്നാണെനെറ നിശ്ചയം. ഈ സാരാംശത്തെ ശാസ്ത്ര 
രീത്യാ പ്രതിപാടിച്ചുറപ്പിക്കവാന് പുറപ്പെടുന്നപക്ഷം വ്യാഖ്യാനം അധികം വദ്ധിക്കും. അ 
തിലുള്ള ഭയത്താല് സാരമായ അംശംമാത്രംകാണിച്ചു വിരമിക്കുന്നു. അല്പജ്ഞനായ ജീവനും 
സവ്വജ്ഞ൯ായ ഇരശ്വരനും എങ്ങിന്നെഒന്നാകും എന്നൊക്കെ സംശയം ജയിക്കും. അതിന്നു 
സാരമായ സമാധാനം:-_ജ്ഞാനം ഇരശ്വരസ്വരുപം; മപാധിസംബന്ധം വിമിത്തം അല്ല 

ജ്ഞന് ജീവന്. ഉുപാധിയിത സംഗമില്ലാത്തതിനാല് ഇരശ്വരന്൯ സവ്വജ്ഞ൯. ജ്ഞാനത്താ 
ല് ഉപാധിനാശത്തില് ജീവനും ഇരശ്വരനും അഭിന്നം എന്നു വരുന്നതില്വിരോധം ലേശ 
വുമില്ല. 

4. തല്ക്ഷേത്രം യച്ചയാദ്ദക്ച യദ്വികാരി യതശ്ചയത്' 

സചയോ യല്പ്രദാവശ്ച തല്സമാസേന മേ ശൃണു. 

തതിക്ഷേത്രം-ആ ശരീരം. യത്'ചടയാതൊരുസ്വരൂപമുള്ളത്, യദവികാരിടയാതൊന്നുകൊ 
ണ്ട വികാരമുള്ളത്', യാദൂക് യാതൊരു ധമ്മമുള്ളത്', യതഃചടയാതൊന്നില്നിന്നുണ്ടായത്., 
യത് യാതൊന്നു ഭവിക്കുന്നു, സഃചംഅവനും. യഃടയാതൊരു രൂപമുള്ളവന്, യല്പ്രഭാവഃ-- 
യാതൊരു സ്വഭാവമുള്ളവന്, തല്ടഅതിനേ, സ്മാസേന-സംക്ഷേപമായിട്ടു, മേ-എന്നില് 
നിന്നു, ശ്രുണുംകേട്ടകൊംക. 

ഏതൊന്നിനെ ക്ഷേതുമെന്നു ഞാന്പറഞ്ഞുവോ ആ ക്ഷേതം--ശരീരം--സ്വഭാവ 
സിദ്ധമായ സ്വരൂപത്താല് ഏതുവിധം ഇരിക്കുന്നു ഏതെല്ലാം സാധനങ്ങാംകൊണ്ടാണ് ശ 
തീരം വികാരപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് $-_ഏത്തേത്' തത്വങ്ങഠംകൊണ്ടാണ്' ശരീരം ഉണ്ടായിരിക്കു 
ന്നത്; ഏതേതവയവങ്ങാംകൊണ്ടാണ്' ശരീരം അവയവി ആയിരിക്കുന്നത്; ഏതൊ 
രു ധമ്മമാണ്' ശരീരത്തിന്നുള്ളത് 4__ഏതുവിധ ധമ്മങ്ങഠംകൊണ്ടാണ്' ശരീരം ധമ്മി 

യായിരിക്കുന്നതു്റ ആ ശരീരത്തില്നിന്നു പുരുഷന്നു എന്തൊന്നാണ്'” സംഭവിക്കുന്നത്. 
ക്ഷേതരജ്ഞന്നു മുപാധിയായ് ഭവിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ശരീരം ക്ഷേതുജ്ഞന്നു ; എന്തു കായ്യു 
ത്തെയാണ് സാധിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന സംഗതികഠം മോക്ഷേച്ഛുയുള്ളവന് തികച്ചും അറി 
യേണം. അതു നന്നായറിഞ്ഞാല്മാത്രമേ തനിക്ക്” ജന്മജരാമരണാടിരൂപമായ സംസാരം 
ഇല്ലെന്നറികയുള്ളു. അത്രമാതൃരംപോരാ. ക്ഷേതൃത്തെ അറിയുന്നവന് ക്ഷേത്രജ്ഞന് എന്നു 

ഞാനാരെയാണോ പറഞ്ഞത്” അവന്_ആ ക്ഷേതുജ്ഞന് സ്വരൂപത്താല് ഏതുവിധത്തിലി 
രിക്കുന്നവ൯ഃ ക്ഷേതൃജ്ഞന്െറ സത്യസ്വരൂപം എന്താകുന്നു? ശരീരമാകുന്ന ഉപാധിയോഗം 

നിമിത്തം ഏതുവിധം സ്വഭാവംഉള്ളവനായിരിക്കുന്നു എന്നും അറിയേണം. അതറിയുമ്പോ 
രം യഥാത്ഥത്തില് ക്ഷേതരധമ്മം തന്നെബാധിക്കാതിരിക്കുന്നതിനാല് താന് സ്വതേ മുക്തനാ 
ണ്, ബദ്ധനല്ല എന്നറിവാന്സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടു ക്ഷേതരത്തിനെറയും ക്ഷേതരദ്ഞന്െറ 

യും സ്വരൂപം ചുരുക്കമായിട്ടെന്നില്നിന്നു കേട്ടുകൊഠംക. കേട്ടിട്ടു അതിന്െറ അത്ഥം നന്നാ 

യിധരിച്ച് ആ ന്ദിഷ്യയില് ഇരുന്നുകൊഠംക എന്നഴിപ്പായം. അതല്ലെ ശ്രവണഫലം. കേട്ട 

തിനെ അനുസരിക്കാതെ ഉപേക്ഷിക്കുകയോ മറക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവന്െറ ശ്രവണംകൊ 
ങ്ടവന്നെന്തുഫലം. 

5. ട്ഷിഭിരബെഹുധാഗീതം ഛന്ദോഭിര്വിവിധൈഃ പൃഥക്* 
ബ്രഹ്മസൂതതൂപദൈശ്ചൈവ ഹേതുമട് ഭിര്വിനിശ്ചിതൈഃ. 

ജഷിഭിജുഷികളാലും വിവിധൈഃടവിവിധങ്ങളായ, ഛന്ദോഭിഃടവേദവാച്യങ്ങാലും, 
ഹേതുമട് യൃക്തിസഹിതങ്ങളായും, വിവിശ്ചിതൈടവിശേഷേണ ഉപ്പ്ിക്കപ്പെട്ടവയാ 
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യും ഇരിക്കുന്ന, ബുഹ്മമൃതപദൈചംബഹ്മസൃതരപടങ്ങളാലും, പൃഥക് -വെപ്പേറെയായിട്ടും 
ബഹുധാടബഹുവിധത്തില്., ഗീതം-കീത്തിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്'. 

. ക്ഷേതരക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരെസംബന്ധിച്ച യഥാത്ഥസംഗതികളെ വസിഷ്യര്, പരാശ 

ര൪ മുതലായ ജൂഷികഠം വാസിഷ്ണാടിപുരാണങ്ങളില് സ്തൃഷ്ടമാക്കിട്ടുണ്ട്. ബഹുവിധങ്ങളായ 
വേദവാക്യങ്ങളും, യുക്തിവാദംചെയ്തുറപ്പിച്ചിടുള്ള ബ്രഹ്മസ്മത്രപടങ്ങളും സംശയവിപരീത 

ഭാവനുകഠംക്കവകാശമില്ലാത്തവിധത്തില് ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്'. അതിലെല്ലാം അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന 
സാരാംശം മാത്രമാണിപ്പ്യോഠം ഞാന് നിന്നൊടുപദേശിക്കുന്നത്. സാവധാനം ശ്രദ്ധിച്ചുകേ 

ട്ടദിഞ്ഞനുദ്ലാനത്തില് വരുത്തികൊഠംക എന്നു സാരം. 

6. മഹാഭൂതാന്യഹങ്കാരോ ബുഭ്ധിരവ്യക്തമേവച 

ഇന്ദ്രിയാണി ദശൈകംല പഞ്ചചേന്ദ്രിയ ഗോചരാഃ. 

മഹാഭൂതാനിടമഹാഭൂതങ്ങഠം, അഹംകാരഃടഅഹങ്കാരം എന്ന ഭൂതകാരണം,, ബുദ്ധിമടമഹത്ത 

ത്വം, അവ്ൃക്തംടമൂലപ്രകൃതി, ദശ ഏകം ച” ഇന്രിയാണിടപത്തായും ഒന്നായും ഇരിക്കുന്ന 
ഇന്്ിയങ്ങഠം;-_പതിനൊന്നിന്രിയങ്ങഠം, ഇന്രിയഗോചരാഃ പഞ്ചചടജഇമ്ിയവിഷയങ്ങളുാ 
യ അഞ്ചും. 

ക്ഷേതരക്ഷേതജഞന്മാരെകറിച്ചു ഞാനിപ്പോഠം നിന്നോടുപദേശിക്കുന്ന സംഗതി 
കഠം വേദാനുസരണങ്ങളും വേദാത്ഥ്ഞാനികഠം സമ്മതിച്ചിട്ടുള്ളവയുമാണെന്നു സൂചിപ്പിച്ച 
ശേഷം ആദ്യമായി പറഞ്ഞ ക്ഷേത്രം എന്ന ശരീരത്തിന്െറ സ്വരൂപത്തെ ഭഗവാന് അ 
ജജുനനോടു വിവരിക്കുന്നു: അപഞ്ചീകൃതപഞ്ചമഹാഴ്തങ്ങഠം എന്നു പ്രസിദ്ധങ്ങളായ ശ 

ബുസ്റ്ശരൂപരസഗന്ധങ്ങാം എന്ന അഞ്ചു സ്ൃ്ഷ്മഭൂതങ്ങാം:-_-ആദ്യമായിട്ടാത്മാവില്നിന്നുല് 
ഭവിച്ചതുകൊണ്ടു” ഭൂതങ്ങഠം എന്ന പേരുണ്ടായി: സ്ഥൂലഭ്രതങ്ങംക്കും അഖിലത്യെതികങ്ങം 
കരം കാരണമാകയാല് മഹത്തുക്കഠം എന്നും വന്നതിനാല് മഹാഭൂതങ്ങഠം എന്നവയും പേര. 
ഈ ഭൂതങ്ങളുടെ ഉല്പത്തിക്കും കാരണമായ അഹങ്കാരതത്വം, അതിന്നും കാരണമായ മഹ 
ത്തത്വം, ഇവ വ്ൃക്തങ്ങഠം. ഇവക്കു കാരണമായ അപരാപ്പകൃതിയെന്ന പറയഒ പ്പടുന്ന അ 
വ്യക്തം. മഹാഭതാദികളെപോലെ വ്യക്തമല്ലാത്തതിനാല് അവ്യക്തം എന്ന പേര് ഭൂതോല്ല 

ത്തിസ്ഥാനമായ അപരാപ്രകൃതിക്കു നിശ്ചയിച്ചു. പഞ്ചമഹാഭൂതകാഷ്യങ്ങളായ നേത്രാദിജ്ഞാ, 
നേസ്ിയങ്ങളും വാഗാദികമ്മേവ്രിയങ്ങളുംകൂടെ പത്തും അന്ത്മകരണം എന്ന ഒന്നുംകൂടി പതി 
നൊന്ന്' ഇന്ിയങ്ങളും, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങളഞ്ചും കൂടെ 16. പഞ്ചമഹാഭതങ്ങാം,, 
അവ്യക്തം, മഹത്തത്വം അഹംകാരം എന്ന എട്ടു. ആകെ 24 പദാത്ഥങ്ങഠം 'ശരീരസാധ 
നങ്ങളാകുന്നു. ഇതില് അവ്യക്തം എന്ന മൂലപ്രകൃതി, അവികൃതി. മഹത്തത്വം അഹങ്കാരത 
ത്വം പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങഠം എന്ന ഏഴു പ്രകൃതിയുടെ വിക്ൃതികഠം. പുരുഷന് പ്രകൃതിയുമല്പം 
വികൃതിയുമല്ല. അവക്കെല്ലാം അധിഷ്ഠാനം എന്നറിഞ്ഞകൊള്ളേണം. സാംഖ്യന്മാര് ഈ 24 
തത്വങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്നു. ശരീരസ്വരുപം എന്താണെന്നു വിവരിച്ചു. 

റ ഇച്ഛ്ാദ്വേഷഃ സുഖംഭുഃഖം സംഘാതതശ്ചേതനാധ്ൃതിഃ 

ഏതതല്ക്ഷേത്രം സമാസേന സവികാര മുദാഹ്ൃതം. 

ഇല്ഛടരാഗം_പ്രീതിം ദ്വേഷഃടഅപ്രീതി, സുഖം-സന്തോഷഭാവം,; ൭%ഖം-:സന്താപഭാവംഃ 
സംഘാതഃകരചരണാടിസമൂഹം ചേതനാ-ആത്മചൈതന്യസംബന്ധംവിമിത്തമുള്ള ബു 
ദ്ധിവിശേഷം, ധ്ൃതിഃ--ധൈയ്യം, സവികാരംടവികാരങ്ങളോടുകൂടിയ, ഏതല്ക്ഷേത്രം-ഈ ശ 
രീരം. സമാസേനംസംക്ഷേപമായിട്ടും ഉദാഹൃതംടനിന്നോടേ പറയപ്പെട്ടു. 

യാദൂക'ടസ്വഭാവമെന്താണെന്നതിന്നുത്തരം പഠറയുന്നു:--അനുഭവയോഗ്യങ്ങളായ 

പദാത്ഥങ്ങളെകറിച്ചുള്ള ആശം അവയിലുള്ള പ്രീതിം വിപരിതവിഷയങ്ങല്ടില് ദ്വേഷം, അ 
പ്രീതി, അനുകൂലപദാത്ഥപ്രാഫ്ിയില് ഉള്ള സന്തോഷാത്മകമായ സുഖം, വിപരീതസംഭവ 
ത്തിലുള്ള ടുഃഖം,കരചരണാദ്യവയവസംഘാതമായ ശരിരം, ബുദ്ധിയില് പ്രതിഫലിച്ചതായ 
ആത്മാവിന്െറ പ്രതിഭാസമാകുന്ന ചേതനായെന്നുപേരായ ബുദ്ധിവിശേഷം, ധൈയ്യുമെന്ന 
ബുദ്ധിവിശേഷം. എന്നുവേണ്ട മഹദാദിതത്വങ്ങളുടെ വികാരസഹിതമായ സര്പ്പഭാവങ്ങളും 
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ക്ഷേത്രം എന്നതില് ഉാംപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അറിവിന്നു വിഷയമായതെല്ലാം ക്ഷേതൃംതന്നെ. സു 
ഖഭഃഖധമ്മാധമ്മാദികഠം ആത്മധമ്മങ്ങളാണെന്നു ചിലര് വിചാരിക്കുന്നതു ശരിയല്ല. എന്തു 

കൊണ്ടെന്നാല് സുഖടുഃഖാടികഠം അറിയപ്പെടുന്നവയാകയാതല് ജേഞയങ്ങളും ദുശ്യങ്ങളുമാ 
ണെന്നു സ്തൃഷ്ടമാകുന്നുവെല്ലൊ. ഹേ അര്തതുന! ക്ഷേതസ്വരൂപവും സ്വഭാവവും ഞാന് 

ന്നോടു സംക്ഷേപമായി പറഞ്ഞ. ഇച്ഛാദ്വേഷാദികളൊന്നുംതന്നെ ആത്മധമ്മങ്ങളല്പ, അ 
ന്കരണവ്ൃത്തി പരിണാമങ്ങളാകയാല് , ക്ഷേതരധമ്മങ്ങളെന്നു ദൂഡ്മമായി ധരിപ്പുകൊമ്ളുക 
എന്നഭിപ്രായം. 

8, അമാനിത്വമദംഭിത്വ മഹിംസാക്ഷാന്തിരാര്ജവം 

ആചായ്യോപാസനം ശൌചം സ്ൈയ്യുമാത്മവിനിഗ്രഹഃ. 

അമാനിത്പ്യടതാന് ഉല്കൃഷ്ഠനെന്ന ഭാവമില്ലായ്യ, അദംഭിത്വംദംഭമില്ലായ്കു, അഹിംസാ 
പ്രാണിപീഡ ചെയ്യാതിരിക്കല്, ക്ഷാന്തിഃ--സഹനസ്വഭാവം, ആര്ജവംടതികരണശുദ്ധി, 
ആചാഷ്യോപാസനംടമുപദേഷ്ടാവിനെ സേവിക്കല്, ശൌചംടബാഹ്യവും ആഭ്യന്തരവുമാ 
യ ശുദ്ധി, ആത്മവിനിഗഹഃടമനോനിരോധം, സ്ധൈയ്യുംടസ്ഥിരത. 

ക്ഷേതരസ്വരൂപം പറഞ്ഞതിന്നുശേഷം ക്ഷേതജ്ഞസ്വരുപര്തെ പറയേണം. അ 
തിന്നാരംഭിക്കുന്ന ഭഗവാന് ക്ഷേതജ്ഞസ്വരൂപം അറിവാനാഗഹിക്കുന്ന മുമുക്ഷ്യവിന്നുണ്ടായി 
രിക്കേണ്ടതായ സാധനങ്ങളെ പറയുന്നു. ഈ സാധനങ്ങളില്ലാത്തവന്നു ക്ഷേതര്ഞസ്വരൂപ 
ജ്ഞാനം ഉണ്ടാകയില്ല. അതുകൊണ്ടു ആത്മജ്ഞാനം ഉണ്ടാവാന് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങ 
ജെ അഞ്ചു ശ്ലോകംകൊണ്ടു കാണിക്കുന്നു: 4 

താന് ഉല്കൃഷ്ണന് എന്ന ഭാവം ഉണ്ടായിരിക്കരുത്'. ചിത്തശുദ്ധിക്കു തടസ്ഥം വരു 
ത്തുന്ന ഈ ഭാവമുള്ളവന്നു ആത്മജ്ഞാനമുണ്ടാകയില്ല. വേഷഭാഷാടികളെക്രൊണ്ടു, താന് 

ഉല്കൃഷ്ടനെന്നു മറവള്ളവരെ.ധരിപ്പിക്കുന്ന സ്വഭാവമാണ് ദംഭം. അതും മനസ്സിനെ മലിന 
പ്പെടുത്തും. ആകയാല് ദംഭമില്ലായയ അത്യാവശ്യമാണ്. മനസ്സ്, വാക്ക്, ശരീരം എന്ന കര 
ണങ്ങംകൊണ്ടു യാതൊരു പ്രാണിക്കും പീഡയുണ്ടാക്കരുത്. പ്രാരബ്ലവശാല് വന്നുചേരുന്ന 

സുഖടഃഖാവസ്ഥകളെ സഹിക്കുന്ന സ്വഭാവമായ ക്ഷാന്തിയുണ്ടായിരിക്കേണം. വാക്കും മന 

സ്സം പ്രപൃത്തിഷും ഒരുപോലെയിരിക്കണം. ഒന്നു വിചാരിക്കുക. മറെറാന്നു പറയുക. മറെറാ 

ന്നു പ്രവൃത്തിക്കുക, എന്ന നില വന്നുകൂടാ. ആത്മസ്വരുപത്തെ ഉപദേശിരദന്ന ആചായ്യു 
നെ യഥാവസരം യഥോചിതം സേവിക്കേണം. സ്താനാടികളാല് ശരീരത്തെയും, രാഗദ്വേ 

; ഷാടിപരിത്യാഗത്താല് അന്തരംഗത്തെയും ശുദ്ധമാക്കുന്നതായ ശൌചം ഉണ്ടായിരിക്കേണം. 
വിഷയസുഖാടികളെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മനസ്സിനെ അതാതവസരത്തില് നിരോധിക്കേണം. 
വിരുദ്ധമായ മനസ്സിനെ മഹാവാകൃശ്രവണാടികജായ മോക്ഷഹേതുക്കളില് ഉറപ്പിക്കേണം 

9. ഇന്്രിയാത്ഥേഷുവൈരാഗ്യ മനഹംകാര ഏവച 

ജന്മമുത്യു ജരാവ്യയാധി ദുഭഖദോഷാനുദശനം. 

ഇന്്രിയാത്ഥേഷു-ഇന്ദ്രിയവിഷയങ്ങളില്, വൈരാഗ്യംടവിരക്തി, അനഹംകാരഃ ഏവച-ജാ 
ത്യാദ്യഭിമാനമില്ലായയ, ജന്മമൃതയജരാവ്യാധിടു$ഖദോഷാനുദശനംടജനനം, മരണം ജരാ 
വ്യാധികഠം ഇവയില് ഒുഃഖത്തിന്െറയും ദോഷത്തിനെറയും കാഴ്ച. ഇഹത്തിലും പരത്തിലു 

മുള്ള ഇസ്രിയവിഷയങ്ങളായ ശബ്ദുസ്സശരൂപരസഗന്ധങ്ങളില് വിരകതിയുണ്ടായിരിക്കേണം. 
എന്നാല് മാതമേ മനശ്ചാഞ്ചല്യം ഇല്പാതാകയുള്ഷ്ൂ. അതുപോലെത്തന്നെ ഞാന് ബ്രാഹ്മണ 

൯. ക്ഷത്രിയന്, സല്കലത്തില് ജനിച്ചവന്, വിദ്വാന്, സുശീലന് എന്നിങ്ങിനെ ദേഹ 

ത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അഭിമാനരൂപമായ അഹുംഭാവം ഉണ്ടായിരിക്കരുത്'. അത്” മായി 
കവും ബന്ധഹേതുവുമാകയാല് വിചാരപൃവ്വം അതിനെ പരിഹരിക്കേണം. ഈ ,വിവേകം 
അവശ്യം സമ്പാദിക്കേണം എന്നു കാണിപ്പാന് ഫ്ുവ എന്ന പദം. ചകാരം സമുച്ചയാത്ഥം 

കാണിക്കുന്നു. എല്ലാററിലും വൈരാഗ്യമുണ്ടാവാന് പരമകാരണമായ ജന്മാദികളില് ടുഃഖവും 
ദോഷവുമുണ്ടെന്നുള്ള നിരന്തരവിചാരം അവശ്യം ഉണ്ടായിരിക്കേണം. ജന്മം എന്ന പദ 
ത്താല് ഗഭവാസാടിപൂവ്വാവസ്ഥകളെയും ആലോചിക്കേണം. ഗര്ത്തില് ഒമ്പതുമാസം പി 
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ണ്ഡാകൃതിയില് ഇരിപ്പ, മലത്തിലുള്ള പുഴുക്കളുടെ കടി. ജരായുവേഷ്ടനം മുതലായ മഹാടഃ 
ഖം. മലമൂത്രമദ്ധ്യത്തില് കിടപ്പ്. അതിന്െറ രസപാനും മുതലായ ദോഷം. ജനിക്കുമ്പോഠം 
പ്രസവവായുവിന്െറ ആകഷണം. യോനിയന്തത്തില്കൂടെയുള്ള നിഗ്ഗമനും. അതീവടുഃഖം. 

ആ ദ്വാരത്തില്കൂടെയുള്ള വരവ്' ദോഷം. മരണത്തില് സവ്വനാഡികളുടെ ആകഷണകം മ 

മ്മവേദന, ഈഭ്ധവശ്വാസം മുതലായ മഹാടഃഖം. തതല്സമയത്തില് ജലമലാദിവിസര്ജ്ജ 

നാടിദോഷം. അടുത്തുണ്ടാകാവുന്ന നരകപാതാടി, യമടൂതന്മാര് ഏല്ലിക്കുന്ന കശാഭിഘാതാ 
ടികളും മഹാട ഖം. ദ്രേഷ്ടരക്താദിപാനം മഹാദേഷേം. ജരാവസ്ഥയില് സകല ശരീരാ 
വയവങ്ങാക്കും ശകതിക്ഷയം, മാന്ദ്യം ബാധിര്യം മുതലായവ ഭദുഃഖഹേതുക്കഠം. കിടന്ന കി 
ടപ്പിത്തന്നെ ജലമലാദിവിസര്ജ്ജനാടികഠം ദോഷങ്ങഠം, വ്യാധികളാതല് ദൌര്ബല്യം ജവ 

രബാധ മുതലായവന്ദിമിത്തമുള്ള അസഹ്യഭഃഖം, ദേഹത്തില് ഉണ്ടാകാവുന്ന ദെധഗ്ഗുന്ധ്യം 

മുതലായ ദോഷങ്ങഠം. ഇവയെ സ്വാനുഭവത്താലും ശാസ്ത്രാടികളില്നിന്നും നുന്നായറിഞ്ഞ്” 

നിരന്തരം ചിന്തിച്ച് ജന്മജരാദികളെ ഉന്മൂലനംചെയ്യുന്ന ആത്മജ്ഞാനം സമ്പാദിപ്പാ൯ 
തന്നെ പ്രധാന പരിശ്രമം ചെയ്യേണം. 

10. അസക്തിരനഭിഷ്വംഗഃ പുത്രദാര ഗൃഹാദിഷു 

നിരയൂര്ച സമചിത്തത്വ മിഷ്ടാനിഷ്ടോപപത്തിഷു. 

അസക്തിടേരാഗമില്പായയ, പുതരദാരഗൃഹാദിഷും-പുത്രന്മാര്, ഭായ്യാ, ഗൃഹം മുതലായവയില്, 
അനഭിഷ്വംഗഃടഅഭിഷ്വംഗം (ഇഷ്ടം);ഇല്ലായയ, ഇഷ്ടാനിഷ്യോപപത്തിഷുടഇഷഫ്യത്തിനേറയും 
അനിഷ്ടത്തിനേറയും പ്രാഫ്പിയില്; നിത്യം-എപ്പോഴചം, സമചിത്തത്വംടസമഭാവം. 

ശ്രവണമനനാടികായ്യുങ്ങളില് പ്രപ്ൃത്തിക്കുന്ന മുമുക്ഷുവിന്നു പുത്രഭായ്യാഗൃഹധനാടി 
കളില് സമീചീനുത്വബുദ്ധിയോ അവയോടു വിട്ടുപിരിയാതെയിരിപ്പാനുള്ള ആഗുഹമോ ഉ 
ണ്ടാകരുത്'. ഇഷ്ടൂപ്രാഫ്തിയില് സുഖമോ അനിഷ്ടപ്പാഫ്തിയില് ടുഃഖമോ കൂടാതെ മനസ്സിനെ 
ഏകനിലയില് സ്ഥിരപ്പെടത്തേണം. സുഖം ടുഃഖം എന്നിവയെ കല്ലിക്കുന്നതു മനസ്സാക 
യാല് അതിനെ സമമായ ബ്രഹ്മത്തില്ത്തന്നെ ഉറപ്പ്രിക്കേണം. 

11. മയിചാനന്യയോഗേന ഭക്തിരവ്യഭിചാരിണീ 

വിപിക്തദേശസേവിത്വമരതിരജന സംസദി. 

അനന്യയോഗേനടഅന്യഭാവമില്ലാത്തതായ യോഗംകൊണ്ടു, അവൃയഭിചാരണീടനിശ്ചിതയാ 
യം മയിഭക്തിചടഎസ്ില് ഭക്തിയും, വിവിക്തദേശസേവിത്വം-ജനത്തിരക്കില്ലാത്ത ദേശ 
ങ്ങളില് വസിക്കുകയെന്ന സ്വഭാവം, ജനസംസദിടപ്രാകൃതജനസമൂഹത്തില്, അരതിടര 
തിയില്പാ്യു. 

സവ്യേശ്വരനല്ലാതെ മറെറാരു രക്ഷയില്ല എന്ന ഉറപ്പോടുകൂടെ എന്നില് ഇളക്ക 
മില്ലാത്ത ഭക്തിയും ജനബാധയില്ലാത്ത സ്ഥലത്തില് വസിക്കുന്ന സ്വഭാവവുമുണ്ടായിരിക്കേ 
ണം. വിഷയാഭിലാഷമുള്ള പ്രാകൃതജനസമൂഹത്തില് വസിക്കുന്നതില് ഇഫ്ടൂമുണ്ടായിരി 
ക്കരുത്. 

19. അഭ്ധ്യാത്മജ്ഞാനനിതൃത്വം തത്വജ്ഞാനാത്ഥദശനം 

ഏതല്ജ്ഞാനമിതിപ്രോക്ത മജ്ഞാനം യദതോന്ഥാ. 

അഭ്ധ്യാത്മയ്ഞൊനുനിതൃത്വം-വേദാന്തശാസ്ത്രത്തില് നിരന്തരം രതി, തത്വജ്ഞാനാത്ഥദശ 
നംതത്വജ്ഞാനുപ്രയോജനമായ മോക്ഷപ്രാഫ്ലിയില് ആലോചന, ഏതത് ടഇത്്' ജ്ഞാനം 

ഇതിജ്ഞാനുമെന്ന്', ഉഭതംപറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, യത് ടയാതൊന്ന്'; അതഃ അന്യഥാ ഇ 
തില്ന്ിന്നു വിപരീതമോം തത്” അജ്ഞാനം-അതജ്ഞാനം. 

ആത്മാവിനെ അറിയിപ്പിക്കുന്ന ശാസ്ത്രമായ വേദാന്തത്തില് നിതൃരതിയുണ്ടായിരി 

ക്കേണം. ആത്മസാക്ഷാല്കാരത്തിന്ന്” മുഖ്യസാധനമതാകുന്നു. തത്വജ്ഞാനത്തിനെറ മുഖ ] 

പ്രയോജനമായ മോക്ഷം ഏതുവിധത്തില് സാധിക്കുമെന്ന്" സ്വാധികാരാനുസരണമായ മാ 
ശ്ലൂത്തെകറിച്ചു ചിന്തിക്കുകയും അതില് പ്രപ്ൃത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക, എന്ന ഈ ഇരുപതുസാ 
ധവങ്ങഠം ജ്ഞാനുഹേതുക്കളാകുയാല് ആ സാധനങ്ങളെ ജ്ഞാനമെന്നതന്നെ മഫഷിമാര് 
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നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. സാധനമില്ലാതെ സാധ്യമില്ലായ്ുയാല് സാധനത്തെത്തന്നെ സാദ്ധ്യ 
മെന്നു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. അമാന്ദിത്വം അദംഭിത്വം എന്നതുമുതത തത്വജ്ഞാനാത്ഥദശ 
നം എന്നതുവരെ പറഞ്ഞ 20 സാധനങ്ങളില്ന്ദിന്നു വിപരീതമായ മാനിത്വം ദംഭിത്വംം 
ഹിംസാ, അക്ഷാന്തി, അനാര്ജ്ജവം എന്ന 80 സാധനുങ്ങം രജസ്തമോഗുണങ്ങളില്നിന്നു 
ണ്രാകുന്നവ ആകയാല് അജ്ഞാനവൃ്ധിക്കു കാരണമാകുന്നുവെന്നഹേതുവാല് അജ്ഞാനസ്വ 
രൂപമെന്നും നിശ്ചയിച്ചതാകുന്നു. അതുകൊണ്ടു മോക്ഷേച്ഛുയുള്ളവന് മാനിത്വദംഭിത്വാടിദോ 
ഷങ്ങളെ പരിഹരിച്ചു അമാന്ിത്വാദംഭിത്വാദിസാത്വികഭാവങ്ങളെ സമ്പാടിപ്പാന് പരിശ്ര 
മിക്കേണം എന്ന്” ഭഗവാന് സിദ്ധാന്തിച്ചിരിക്കുന്നു. 

18. ജേഞയംയത്തല്പ്രവക്ഷ്യറമി യല്ജഞ്ഞാത്വ്യമൃതമശ'നുതേ 

അനാദിമല്പരം ബ്രഹ്മനസത്തന്നാ സഭുച്യയതേ. 

യത ജ്ഞാത്വാടയാതൊന്നിനെയറിഞ്ഞിട്ട,അമൃതം--അമൃതത്തെ, അശ്നുതേ- അനുഭവിക്കുന്നു 
വോ, ജേഞയം തതപ്രവക്ഷ്യാമിടഅറിയേണ്ടതായ അതിനെ സ്റഷ്മുമായി പറയാം. തത് ബ്ല 
മ-ആ ബ്രഹ്മം, അനാടിമത് ടആടിയില്ലാത്തതും, പരംടപ്രധാനവുമാകുന്നു, തത് അത്, 
നസത് ടസത്തല്ലം ൩ അസത് ടഅസത്തുമല്പ എന്ന്, ഉച്യതേടപറയപ്പെടുന്നു. 

അമാന്ദിത്വാദിസാധനസമ്പന്നനായ മുമുക്ഷ്യ ഗുരുമുഖത്തില്നിന്നു മഹാവാക്യം. 
കോഠംക്കുകയും വിചാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടു സിദ്ധിക്കുന്ന ജ്ഞാനത്താല് അറിയപ്പെ 
ടേണ്ടതായ വസ്തവിനെ_ജേഞയത്തെ_പറയുന്നു:--യാതൊന്നിനെ അറിഞ്ഞവന് പരബ്ബ 

ശ്മമായിതന്നെ ഭവിക്കുന്നുവോ അറിയേണ്ടതായ അതിനെ_ആ ജേഞയത്തെ സ്തൃഷ്ടമമായിനി 
പറയാം. ശ്രദ്ധിച്ച കേട്ടുകൊഠംക. ആ വസ്ത്രവിന്നു ആടിയില്ല. അതിനാല് മഹത്തത്വാദിക 
ളെന്നപോലെ സത്തല്ല;--കാഴ്യവസ്ത്വല്ല. എന്നാല് കാരണമായ അവ്യക്തമോ എന്നും ശ 

ജിക്കേണ്ട. അതവസ്തുആകയാല് അസത്താകുന്നു. ജേഞയമായ വസ്ത്ൂ അവ്യക്തത്തില്നിന്നും 

അസ്യമാകയാല് പരബ്രഹ്മമാകുന്നു. മഹദാദി സര്പ്വത്തിനെറയും കാരണമായ അവ്യക്തത്തി 
ഒന്െറയും അഭാവത്തിനന്െറ സാക്ഷിയായ ജ്ഞാനസ്വരൂപമാണെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. ശ്രുതി 
വാക്യവും മഹാത്മാക്കളുടെ സ്വാനുഭവവും അതിന്നു പ്രമാണം. 

14. സവ്ൃതഃ പാണിപാദം തത് സവ്വതോക്ഷി ശിരോമുഖം 

സവ്വതഃ ശ്രുതിമല്ലോകേ സപ്മാവൃത്യ, തിഷ്കതി. 

തത് ടഅത്., സവ്വതഃപാണിപാദംടസവ്യത കൈകളും കാലുകളും ഉള്ളതും, സപ്വത്യഅക്ഷ് 

ശിരോമുഖം-സര്വ്വത നേത്രങ്ങളും ശിരഡസ്സുകളും മുഖങ്ങളും, സവ്ൃതഃശ്രുതിമത് ടസവ്വത ശ്രോ 
തരങ്ങളുള്ളതുമാകുന്നു, ലോകേസര്വ്വം- ലോകത്തില് എല്ലാററിനേയും, ആവ്ൃത്യടവ്യാപിച്ചിട്ടും 
തിഷ്യതി ഇരിക്കുന്നു. 

സവ്യാഭാവത്തിന്െറ അവധിഭൂതമെന്നും സത്തുമസത്തുമല്ലാത്തതെന്നും ബൃഹ്മലക്ഷ 
ണം മുമ്പെ പറഞ്ഞു. അതിസ്പക്ഷ്മൂനായ ആ വസ്തുവിനെ സാക്ഷാത്തായറിവാന് പ്രയാസമെ 
ന്നു തോന്നുന്നവക്ക്' അനുമാണുപ്രമാണത്താല് അറിവാന്തക്കവിധം ബ്രഹ്മലക്ഷണം പറയ്യ 
ന്നു:-__യാതൊന്നിനെ കായ്യത്തില്നിന്നും കാരണത്തില്നിന്നും അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നു 
മുമ്പേ പറഞ്ഞുവോ ആ ബഷ്മം ദൃശ്യമായ സകല വസ്ത്ക്കളെയും, ആകാശം ഘടപടാടിക 
ഒെയെന്നപോലെ ല്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അചേതനവസ്ത്ക്കഠം വ്യാപരിക്കുന്നത് ചേതനസം 

ബന്ധംകൊണ്ടാണ്െന്നുള്ുതു് പ്രത്യക്ഷമാണെല്ലെൊ. അസ്സ്രശസ്ത്രാദ്യായുധങ്ങഠം പ്രവൃത്തി 
സമത്ഥങ്ങളല്ലാതിരിക്കെ ചൈതന്യസംബന്ധമുള്ള മനുഷ വയര് അവയെക്കൊണ്ടു ഛേദനാഴി 

വ്യാപാരങ്ങാം നടത്തുന്നതുപോലെ സകല പ്രാണികളെയും ഉപാധിയായി സ്വീകരിച്ചിരി 

കുന്ന ചേതനാത്മകമായ ബ്രഹ്മം സപ്വേസ്യിയങ്ങളെയും പ്രപൃത്തിപ്പിക്കുന്നു. ജഡങ്ങളായ 

കൈകാം, കാലുകഠം, നേതൃത്ങാം,, ശിരസ്സും, മുഖങ്ങഠം എന്നിവ അതാതു വ്യാപാരങ്ങളെ 
നടത്തുന്നത്” ബ്രഹ്മമായിത്തന്നെയിരിക്കുന്ന ക്ഷേതുജ്ഞന്െറ സംയോഗംനിമിത്തമാകുന്നു. 
ക്ഷേതൃജ്ഞനും ബ്രഹ്മവും ഒന്നുതസന്നെയെന്നു ഇതിന്നുമുമ്വേ സാധിച്ചുകഴിഞ്ഞിരിക്കയാല് 
വിണ്ടും അതിനെ ഇവിടെ വിസ്തരിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടു ശരീരേവ്വിയമനോബുദ്ധ്യാദികഠം 
സ്വവ്യാപാരങ്ങളെ നടത്തുന്നതില്നിന്നു ക്ഷേതജ്ഞസ്വരൂപമായ ബ്രഹ്മത്തെ അനുമാനം 
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കൊണ്ടറിവാന് സാരിക്കും എന്നു കാണില്ല. ജന്രിയങ്ങംകൊണ്ടല്ലം പരിശുദ്ധബദ്ധിപ്ത്തി 
കൊണ്ടാത്മാവിനെയറിയേണം എന്നു സാരം. ബ്രഹ്മത്തെ കുറിച്ചുള്ള തടസ്ഥലക്ഷണം എ 
ന്നാണിതിന്നു പേര്. 

16. സപ്വേ്രിയഗുണാഭാസം സപ്വേസ്രിയ വിവര്ജിതം 

അസക്തം സവ്ൃഭൂച്ചൈവ നിര്ഗുണം ഗുണഭോകതൃച. 

സവ്വേയിയഗുണാഭാസം-സവ്വേയ്രിയങ്ങളുടെ ഗുണങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതും, സപവ്വേന്്രിയ 
വിചര്ജിതംടസര്പ്വേയിയങ്ങളോടു വിട്ടിരിക്കുന്നതും, അസക്തം-ഒന്നിനോടും ചേല്വയില്ലാ 
ത്തതും, വിര്ഗുണം-ഗുണസംബന്ധമില്ലാത്തതും, ഗുണഭോക്തുചടഗുണങ്ങളെ അനുഭവിക്കു 
ന്നതുമാകുന്നു. 

സവ്യാവഭാസകമായ ബ്രഹ്മവും വു, ൃഷ്ടിശരീരത്തിലിരിക്കുന്ന ക്ഷേതൃജത്തനും ഒന്നുത 

ന്നെ എന്നു മുമ്പേ പറഞ്ഞതിന്ന്” ഉപപത്തിയെ കാണിക്കുന്നു. സവ്വത്തിന്നും അധിഷ്ണാനുമാ 
യൂം സവ്യത്തെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതായും അറിഷുന്നതായുമിരിക്കുന്നത്' ബൃഹ്മസ്വഭാവമാക 

ന്നു. വൃഷ്യിശരീരത്തെ സംബന്ധിച്ച ആ സംഗതി മുഴുവനും ക്ഷേത്രജഞെന്നുമുള്ളതിനാല് ധമ്മ 
സാമ്യംനിമിത്തം ക്ഷേതരജ്ഞനും ബ്രഹ്മവും ഒന്നുതന്നെയെന്നു കാണിക്കുന്നു:-_ചക്ഷുരാദി 

ജ്ഞാനേസ്റിയങ്ങഠം വാഗാദികമ്മേവ്രിയങ്ങം മനസ്സി ബുദ്ധി, ചിത്തം, അഹമ്മാരം എന്നിവ 
യേയും അവയുടെ രൂപാദിജ്ഞാനം,വചനാടിക്രിയകഠം എന്നിവയെയുംപ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതു്' 
ക്ഷേതരത്ഞനാകുന്നു. ഇന്രിയവ്യാപാരങ്ങറം ശുദ്ധങ്ങളോ അശുദ്ധങ്ങളോ എന്നറിയുന്നതും 
ക്ഷേതൃജ്ഞ൯ന്തന്നെ. എന്നാല് ക്ഷേതൃജ്ഞന്നു ഒരിദ്രിയത്തോടും സംബന്ധമില്ല. ജഡങ്ങ 
ളായ കരണങ്ങം പ്രവൃത്തിക്കുന്നതുകൊണ്ടു പ്രപ്ൃത്തിപ്പിക്കുന്ന ക്ഷേത്രജ്ഞന് ഉണ്ടെന്നറിയ 
പ്പെടന്നുവെന്നുമാതം. അല്ലാതെ ഇുസ്രിയങ്ങളോടും പുണ്യപാപരുപങ്ങളായ അവയുടെ കമ്മ, 

ഞങ്ങളോടും സംബന്ധമില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാല് രൂപരഹിതന് ക്ഷേത്രജ്ഞന്. അതിനാല് 

ഒന്നിനോടും സംബന്ധമില്ല. എന്നാലോ എല്ലാററിനെയും ഭരിക്കുന്നതു ക്ഷേതുജ്ഞന്തന്നെ. 

എന്തുകൊണ്ടെന്നാല് നാശരഹിതനും ജ്ഞാനാനന്ദസ്വരൂപനുമായ ക്ഷേതൃജ്ഞനാണ്' ശരീ 
രേന്ദ്രിയാടികഠംക്കം അവയുടെ വ്യാപാരങ്ങഠാക്ം ആശ്രയം. വസ്ത്രത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന 
ചിത്രം എന്നപോലെ ക്ഷേരുജ്ഞനെ ആശ്രയിച്ചുതന്നെ ദേഹേന്രിയാടികഠം നിലന്ില്ലുന്ന 
തിനാല് സവ്വത്തെയും ഭരിക്കുന്നതു ക്ഷേത്രജ്ഞന്. എന്നാല് ഗുണകായ്യുങ്ങളായ ദേഹാടിക 
ളില് ഉദാപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവോ എന്നു സംശയിക്കരുത്. ഗുണാതീതനാകുന്നു. അപ്പോം സത്വാ 
ദിഗുണകായ്യുങ്ങളായ സുഖഭുഃഖാടികളെ ആര് അനുഭവിക്കുന്നു. ക്ഷേതൃദഞന്തന്നെ, എന്നു 
വന്നാല് പൂവ്യാപരവിരുദ്ധമായില്ലെയോ എന്നു സംശയിക്കരുത്. എങ്ങിനെഐന്നാല് സുഖ 

൭8ഖാദികളെ അറിയുന്ന ബുദ്ധിഗതമായ ജ്ഞാനം ബുഭ്ധിയുടെതല്ല. ബുദ്ധി ജഡമാകുന്നു. 
ക്ഷേത്രജ്ഞന് ജ്ഞാനസ്വരൂപന്. ആ ജ്ഞാനം ബുദ്ധിയില് പ്രത്ഫലിക്കുന്നതുകൊണ്ടു സുഖ 
൭8ഖാടിജ്ഞാനം ഉണ്ടാകുന്നു. ബുദ്ധിഗതമായ പ്രതിബിംബത്തില് ക്ഷേതൃജ്ഞനെ ആരോപി 
ക്ഒകയാല് അധ്യാസംനിമിത്തം സാംസാരികസുഖടഃഖാദ്യനുഭവം ക്ഷേതുജഞന്ന്' സത്യസ്ഥി 
തിയിൽ ഇല്ലെതിലും ഉണ്ടെന്നുവസ്തിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങിനെ ശരീരേയ്രിയാദികഠംക്കു അധിഷ്ണാനു 
വും ആശ്രയവുമായിരിക്കുന്ന ക്ഷേതൃജ്ഞനും സവ്വക്ഷേതരങ്ങംക്കും ലോകങ്ങഠംമം അധിഷ്ണാ 
നവും ആശ്രയവുമായിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മവും ഗൃഹാകാശവും മഹാകാശവുമെന്നപോലെ ഒന്നാ 
കുന്നു. അതില്നിന്നന്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല. 

16, ബഹിരന്തശ്ച ഭൂതാനാ മചരം ചരമേവച 

സൂക്ഷ്മത്വാത്തദവിജേഞയം ദ്ൂരസ്ഥം ചാന്തികേച തത്”. 

ഭൂതാനാംടഭൂതങ്ങളുടെ, ബഹിഃ അന്നചംപുറത്തും ഉള്ളിലും, അചരംചരം ഏവചടചരി 
ക്കാത്തതും ചരിക്കുന്നതും, സൃ്ഷ്മത്വാത് ടസ്ക്യൂഭാവം ഹേതുവായിട്ടു, തത് അത് അവി 
ജേഞയം- അറിയപ്പെടുവാന് യോഗ്യമായതല്ലം ഭൂരസ്ഥം-ടൂരത്തിലിരിക്കുന്നതും, അന്തികേ 
ചഅരികത്തിലിരിക്കുന്നതുമാകുന്നു തത് ടഅത്. 

മോക്ഷേച്ഛുയുള്ള ഒരുവന് അറിയേണ്ടതായ ബ്രഹ്മം അവ്യക്തം മുതല് സ്ഥൂലങ്ങം 

വരേയുള്ള ഉള്ളിലും പുറത്തും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇരിമ്പുകട്ടിയില് ല്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന അഗ്നി 
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യെപ്പ്യോലെ എന്നറിഞ്ഞകൊഴംക. എന്നാല് വ്യാപ്യങ്ങളായ അവ്ൃക്താടി സ്ഥൂലാന്തഭ 
തങ്ങളും വ്യാപകമായ ബ്രഹ്മവും ഭിന്നങ്ങളാകയാല് അദ്വയം എന്നു നില തെററഠിയെന്നു 

ധരിക്കേണ്ട. വ്യാപരിക്കുന്ന ജംഗമങ്ങളും വ്യാപാരമില്ലാത്ത സ്ഥാവരങഞ്ങളും ആ ബ്രഹ്മ 

ത്തില്നിന്നു വേറിട്ടവയല്ല. മായാകായ്യുമായ പ്രപഞ്ചം മായാവാനായ പരമേശ്വരയില്ലാ 
ഞ്ഞാല് എങ്ങിനെയുണ്ടാകും. കാരണത്തില്ഡിന്നു ഭിന്നമല്ല കാജ്്യം എന്ന ന്യായാനുസരണം 
സ്ഥിത്യല്പത്തിപ്രലയകാരണമായ സവ്വേശ്വരനെകൂടാതെ പ്രപഞ്ചമില്ല. എന്നാല് എല്പാവ 
രിലും ഇരിക്കുന്ന ആ വസ്തുവിനെ എന്തുകൊണ്ടറിയുന്നില്ല എന്നു ശജിക്കേണ്ട. അതിസ്ത്ഷ്യ 
ത്വംനിമിത്തം ബുഭ്ധികൊണ്ടറിവാന് കുഴികയില്ല. അതുകൊണ്ടതില്ലെന്നു വിചാരിക്കേണ്ട. 
സച്ഛാസ്റ്രസല്ഗുരുസവ്വേശ്വരോപാസകന്മാക്ക അവരുടെ ഹൃുദയഥഗുഹയില് സാക്ഷാത്തായ 

നുഭവപ്പെടുന്ന സ്വരൂപമാകയാല് അവരുടെ അരികത്തായിരിക്കുന്നു. ആവിധമല്ലാത്ത അ 
വിവേകികഠംക്കറിലാന് കഴിയാത്തതാകയാതല് അവരില്യിന്നു മൂരത്തിരിക്കുന്നതുമാകുന്നു. 

111. അവിഭക്തംപ ഭൂതേഷു വിഭക്തമിവചസ്ഥിതം 

ഭൂതഭര്ത്തൂച തല് ജേഞയം ഗ്രസിഡ്ണു പ്രഭവിഷ്ണുച. 

ഭൂതേഷുടഭതങ്ങള്ില്, അവിഭക്തംടവിഭജിക്കപ്പെടാത്തതും, വിഭക്തംഇവടവിഭജിക്കപ്പെട്ടതു 
പോലെ, സ്ഥിതംചട ഇരിക്കുന്നതും, ജേഞയംടഅറിയപ്പെടുവാന് യോഗ്യമായ, തത്'ടഅത്'. 
ഭൂതഭത്തൃ ഭൂതങ്ങളെ ഭരിക്കുന്നതും, പ്രഭവിഷ്ണുടപ്രകഷേണ ഭവിക്കുന്ന സ്വഭാവമുള്ളതും. ഗ 

സില്ല്ൂചംഗസിക്കുന്ന ശീലമുള്ളതുമാകന്നു. 

ക നാമം രൂപം ഗുണം ക്രിയ എന്നിവയാല് അന്യോന്യം ഭിന്നങ്ങളായിരിക്കുന്ന ബ്ര 

്മാദിസ്തംബപയ്യുന്തമുള്ള പ്രാണ്ടിവഗ്ഗങ്ങളില് എല്പാം ഞാന് ഞാന് എന്നുള്ള രൂപത്തില് 
പ്രകാശിക്കുന്ന ഏകവസ്തു ബ്രഹ്മമാകുന്നതിനാല് അതിന്ന്' യാതൊന്നില്നിന്നും ഭേദമില്ല. 
എന്നാല് പ്രാണിശരീരങ്ങഠം പരിച്ഛിന്നങ്ങളായതുകൊണ്ടു ആ ഓരോന്നിലും ഭിന്നമെന്ന 

പോലെ ഇരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു സാംബ്യന്മാര് ആത്മാവ് അസംഗനും ചില്സ്വരൂപനുമാ 
ഞെമ്മിലും പരസ്സുരം ഭിന്നനും അനേകനുമാണെന്നു വിചാരിക്കുന്നു. അതു ശരിയല്ല. ശ്രുതി 

വിരുദ്ധമാണായടിപ്രായം. ഘടപടാദിപദാത്ഥങ്ങളില് വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ആകാശം ആവക 
പദാത്ഥങ്ങഠാന്ദിമിത്തം പരിച്ഛിന്നപും അനേകവുമാണെന്നു പറയുന്നതുപോലെ അബദ്ധമാ 

യ ആത്മാനേകത്വം സ്വികായ്യു പ്ൃമല്ല. ഓരോ പദാത്ഥങ്ങളെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന സൂയ്യപ്രകാ 

ശരം ഏകമായിരിക്കുന്നതുപോലെ സര്വപ്രകാശകമായ ബ്രഹ്മവും ഏകമാകുന്നുവെന്നു കണ്ടു 
കൊള്ളേണം. പരിച്ഛിന്നമാണെങ്കില് പുറത്തുള്ള പദാത്ഥങ്ങഠം പ്രകാശിപ്പാനവകാശമില്ല: 
ആത്മാവ്” അന്തര്ഭാഗത്തില് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളു. പുറത്തില്ലെല്ലൊ. അതിനാല് ബാഹ്ൃപദാ 

ത്ഥസ് ഫൃത്തിക്കവകാശമില്പ. എങ്ങുമുള്ള എല്ലാവസ്തക്കളും വിഭങ്ങുന്നതുകൊണ്ടു ആത്മാ 

വു് ഉള്ളിലും പുറത്തും ആകാശമെന്നപോലെ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണെന്നു സൃക്ഷ്മബുദ്ധി 
കൊണ്ടറിയേണം. അതിനാല് ആത്മാഭിന്നമായ ബ്രഹ്മം അപരിച്ചുിന്നം. അതുകൊണ്ടു 

ലോകമായികാണപ്പെടുന്നതു ബ്രഹ്മഭിന്നമായ വസ്ത്വല്ല. ലോകം ബ്രഹ്മവിവത്തമാകുന്നു 

വെന്നു കാണിപ്പാന് ““പ്രഭവിഷ്ണ്ണു് "വെന്ന വിശേഷണം ബ്രഹ്മത്തിന്നു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. 
വിവത്തവാടത്തിന്നുദാഹരണം:--രജജുസ്വരൂപം അറിയാത്തതുകൊണ്ടു അതിനെത്തന്നെ 
പാമ്പാണെന്നുകാണുന്നതുപോലെ സച്ചിദാനന്ദാത്മകുമായ ബ്രഹ്മത്തെ ആ നിലയില് കാ 
ങ്മാ൯ന്കഴിയാത്തതായ അജ്ഞാനാവസ്ഥയില് അനൃതജഡടഃഖാത്മകമായ ലോകമായിട്ടുകാ 
അന്നു. അങ്ങിനെ ബഹുരൂപത്തില്ഭവിക്കുന്നതായ സ്വഭാവം ബ്രഹ്മത്തിന്നുണ്ടു'. :*സത്യം 
ചായൃതം ച സത്യമഭൂല്"” സത്യമായ ഏകവസ്ത കായ്യകാരണരൂപേണ അനേകമായി കാ 
ബപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും അതു സത്യമായ ഏകംതന്നെ എന്ന ശ്രുതി ഇവിടെ പ്ര 

മാണം. ബൃഹ്മസത്തയെ ആശ്രയിച്ചു ആകാശാദിഭൂതങ്ങം വിളങ്ങുന്നതുകൊണ്ടു ഭൂതങ്ങളെ 
ഭരിക്കുന്നതും ബ്രഹ്മംതന്നെ. മൂഡന്മാര് ഏതേതിനെ തന്നില് ആരോപിക്കുന്നുവോ അതിനെ 

യെല്ലാം ഭരിക്കുന്നുവെന്നു താല്പയ്യും. ആ ബ്ൃദ്മം ഗ്രസിഷ്ണുവുമാകുന്നു. യഥാത്ഥസ്വരുപ 
ബോധമുണ്ടാകുമ്പോഠം കാണപ്പെട്ടതു മുഴുവനും ബ്രഹ്മത്തില്ത്തന്നെ ലയിക്കുന്നതിനാല് 

സകലത്തെയും വിഴുങ്ങുന്ന സവ്വസംഹത്താവും ബ്രഹ്മംതന്നെ. സവ്വവികാരങ്ങളില്വിന്നും 

വേദിട്ടിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനസ്വരൂപമായിട്ട കേവലാദ്ധിതീയസത്താസ്വരൂപമായി പ്രകാശി 
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കുന്ന സ്വഭാവമൂള്ളതാകുന്നു ബ്രദ്മം എന്നു ഗ്രസിഷ്ണുവെന്ന വിശേഷണത്താല് സ്റ്റഷ്ടമാക്കി ള് 
യിരിക്കുന്നു. 

18. ജ്യോതിഷാമപിതജേജ്യാതിസ്തുമസഃ പരമുച്യതേ 
ജ്ഞാനം ജേഞയം ജ്ഞാനഗമ്യം ഹൃദിസവ്ൃസ്യധിഷ്ണിതം. 

ജേഞയംതത് ടഅറിയേണ്ടതായ ബ്രഹ്മം, തമസ്വടതമസ്സില്നിന്നു__അജ്ഞാനത്തില്നിന്നും 
പരംഉല്യതേടഭിന്നമെന്നു പറയപ്പെടുന്നു, ജ്യോതിഷാംഅപി ജേ ്യാതിടജ്യോതിസ്സുകംക്കും 
ജ്യോതിസ്സ്റാകുന്നു, ജ്ഞാനംടയ്ഞാനംതന്നെസ്വരുപം, ജ്ഞാനഗമ്യംജ്ഞാനത്താല് ” അറിയ 
പ്പെടുവാന് യോഗ്യം, സവ്വസൃഹൃദി-സപവ്വരുടെ ഹൃദയത്തില്, ധിഷ്ലിതംവിശേഷേണ വ 
സിക്കുന്നതാകുന്നു. 

പ്രഭവിഷ്ണു, ഗ്രസിഷ്ണുവെന്നിങ്ങിനെയുള്ള ലക്ഷണം അവ്യക്തമായ പ്രകൃതിക്കുമുള്ള 

തിനാല് പ്രകൃതിയെത്തന്നെയോ ബ്രഷ്മമെന്നുപദേശിച്ചതെന്ന ശങ്കയെ പരിഹരിപ്പാന് ബ്ര 
്മസ്വരൂപംം, അതിനെ അറിവാന്നിശ്ചിതമായ സാധനം അറിവാനുള്ള സ്ഥാനം എന്നിവ 
യെ കാണിക്കുന്നു:__മുമുക്ഷയ അറിയേണ്ടതായബ്രശ്മം ജഗത്തിന്െറ മൂലമായ അവ്ൃക്തപ്രക 
തിയാകുന്ന അജ്ഞാനത്തില്നിന്നു ഭിന്നമാകുന്നു. അറിഞ്ഞില്ല ഞാന് എന്ന്” അറിയായ്യ 
യേയും പ്രത്യഗാത്മാവറിയുന്നതിനാല് പ്രതൃഗഭിന്നമായ ബ്രഹ്മം അവ്ൃക്തമാകുന്നഅജ്ഞാ൯ 

മല്ല. അതില്നിന്നു ഭിന്നമാകുന്നുവെന്നുറപ്പിക്കുവാന് അറിവില്ലായ്മയാകുന്ന ഇരുട്ടിനെയും പ്ര 
കാശിപ്പിക്കുന്ന ജ്യോതിസ്സാകുന്നു ജേഞയബ്രഹ്മം. എന്നാല് പദാത്ഥങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിച്ചും 

സ്വയമേവ പ്രകാശിച്ചുംകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൂയ്യ൯ അഗ്നി എന്നിവയോ എന്നുശമ്മിക്കേണ്ട. 
ആ തേജോഗോളങ്ങളെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന ജ്ഞാനംതന്നെയാകുന്നു അതിന്െറ സ്വരൂപ 

മാകുന്ന പ്രകാശം. ബുദ്ധിയില് പ്രതിഫലിക്കുമ്പോളുണ്ടാകുന്ന വൃത്തിജ്ഞാനുംകൊണ്ടറിയ 

പ്പെടുവാന് യോഗ്യമാകുന്നു. എവിടെയാണതിനെ അറിയേണ്ടത്. എന്നാല് ബ്രഹ്മാവുമുത 
ക്കുള്ള സവ്വപ്രാണികളുടെ ഹൃദയത്തില് ഞാന് ഞാന് എന്ന ഭാവസ്വരൂപമായിട്ടിരിക്കുന്നു. 
അവ്യാകൃതഹൃദയാകാശത്തില് സത്വഗുണപ്രധാനയായ ബുദ്ധിപ്ൃത്തികൊണ്ടതിനെ സ്വസ്വ 
രൂപത്വേന കാണുന്നതായ അനുഭവം യാതൊന്നോ അതുതന്നെ ബൃഹ്മസ്വരൂപം. 

19. ഇതിക്ഷേത്രം തഥാജ്ഞാനം ജേഞയം ചോക്തം സമാസതഃ 

മല്ഭക്തഏതദ്വിജ്ഞായമല്ഭാവായോപപട്യതേ. 

ഇതിസമാസതഃ-ഇപ്രകാരം സംക്ഷേപമായിട്ടുമാത്രം ക്ഷേതൃരം-ക്ഷേതരസ്വരൂപവും, തഥാ 
ഇ്ഞാനംട അപ്രകാരം ജ്ഞാനവും, ജേഞയംചട-ജേഞയവും, ഉക്തംടപറയപ്പെട്ടുചമല്ഭകതട 
എന്റെറ ഭക്തന്, ഏതത് ഇതിനെ, വിജ്ഞായട അറിഞ്ഞിട്ടു, മല്ഭാവായം-എനെറ സ്വ 
രൂപത്തെ പ്രാപിപ്പാനായ്ക്കൊണ്ടു", മപപദ്യതെ-അര്ഹനാകുന്നു. 

ഈ പ്രകൃതത്തെ ഉപസംഹരിക്കുന്നു:__ഇപ്രകാരം മഹാഭൂതം അഹംകാരം മുതലായ 
പ്രകൃതികാജ്ുങ്ങളുടെ സംഘാതമായ ക്ഷേതൃത്തിന്െറ__ശരീരത്തിന്െറ സ്വരൂപത്തെ ആ 
ത്മാവല്ലെന്നറിഞ്ഞുപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണെന്നു ബോധിപ്പിക്കുവാന്വേണ്ടി നിരുപണംചെയ്തു. 

അതുപോലെത്തന്നെ ആത്മജ്ഞാനത്തിന്നുന്തരംഗസസാധനുമായ അമാനിത്വം, അദംഭിത്ജം 
എന്ന ലക്ഷണസഹിതമായജ്ഞാനത്തെയും, ആ ജ്ഞാനത്താല് സാക്ഷാത്കരിക്കേണ്ടതായ 

പ്രതൃഗഭിന്നബ്രഹ്മസ്വരൂപത്തെയും വിവരിച്ചു. എന്നില് ഭക്തിയുള്ളവന് ക്ഷേത്രത്തെയും 
ക്ഷേതുജ്ഞനേയും വേര്തിരിച്ചറിഞ്ഞ്” ക്ഷേത്രാഭിമാനത്തെ പരിത ്യജിച്ച്" പ്രതൃഗാത്മാവില് 

ത്തന്നെ ആത്മബുദ്ധിയോടുകൂടെ ജീവിച്ചിരുന്നാല് ഈ ശരീരനാശാനന്തരം കൈവല്യം 
പ്രാപിപ്പാന് അര്ഹനായിവരുന്നു. നിപ്പിശേഷബ്ദഹ്മംതന്നെ ഞാന് എന്ന സമ്ൃഗ് ജ്ഞാ 
നം ഉണ്ടായാല് മുക്തിക്കഹനായെന്നു സാരം. 

90. പ്രകൃതിം പുരുഷംചൈവ വിദഭ്ധ്യനാടീ ഉഭാവപി 

വികാരാംശ്ച ഗുണാംശ്ചൈവ വിദ്ധി പ്രകൃതിസംഭവാന്. 
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പ്രകൃതിംടപ്രകൃതിയേയും, പുരുഷം ഏവം:പുരുഷനേയും ഉഭൌ അപിടരണ്ടിനെയും, അ 
നാടീടആടിയില്ലാത്തവയെന്ന്' വിദ്ധി-അറിഞ്ഞകൊഠംകം, വികാരാന്ചംവികാരങ്ങളെയും 
ഗുണാന്ചം-ഗുണങ്ങളെയും പ്രകൃതിസംഭവാന്പ്രകൃതിയില്നിന്നു ഉത്ഭവിച്ചവയാണെ 
ന്നും വിഭദ്ധിടഅറിഞ്ഞകൊംക. 

ഇതുവരെ പറഞ്ഞതില് വേദാന്തശാസ്ത്രങ്ങളുടേയും ഗീതയുടേയും അത്ഥം അവസാ 
നിച്ചിരിക്കുന്നു. എങ്കിലും ഏഴാമഭ്ധ്യായത്തില് പരാവരപ്രകൃതിയാണ്' സംസാരകാരണം എ 
ന്നു പറഞ്ഞുവെച്ചതിനെ സ്റഷ്ടമാക്കുവാന്വേണ്ടി, പ്രകൃതിയും പുരുഷനും അനാദികളാണെ 
ന്നും മഹദാദിതത്വങ്ങളും സത്വാടിഗുണങ്ങളും പ്രകൃതികായ്യങ്ങളാണെന്നും, ഉണ്ടെന്നു തോന്നു 
ന്ന ജന്മമരണാടിസംസാരകാരണം പ്രകൃതിയാണെന്നും, ആത്മാവിന്നു വികാരമോ കര്ത്തുത്വ 
ഭോക്തൃത്വാടികളോം, ജന്മാടിസംസാരബന്ധമോ ഇല്ലെന്നുംസ്തുഷ്ടമാക്കുവാന് പറയുന്നു:---സ 

_-യ്യവികാരങ്ങംക്കും കാരണമായ ഇരശ്വരശക്തിയെന്ന യാതൊരു മായയെ 7൦ അദ്ധ്യാ 
യത്തില് പരാ അപരായെന്നു രണ്ടുവിധത്തില് വേര്തിരിച്ചു കാണില്ചുവോ ആ പ്രകൃതിയും 

അവിദ്യയില് പ്രതിഫലിച്ച ക്ഷേത്ഞന് എന്നു പേരുള്ള പുരുഷനും രണ്ടുപേരും അനാദി 
കളാകുന്നുവെന്നറിഞ്ഞകൊഠംക. രാജ്യസംബന്ധംനിമിത്തം മനുഷ്യന് രാജാവെന്നു വന്ന 
തുപോലെ പ്രകൃതിസംബന്ധം നിമിത്തം ക്ഷേതൂജ്ഞനും പ്രമൃതിയില് ഉാപ്പെട്ടതിനാല് 
പുരുഷന് ജീവന് എന്നു വന്നു. പ്രകാശത്വം, പ്രകൃതി ഭിന്നത്വം, ചേതനത്വം. മുതലായ ഗു 

ണമുള്ളതിനാല് മൂലപ്രകൃതിയെക്കാഠം ശ്രേഷ്ലനായതുകൊണ്ടു പരാപ്രകൃതിയെന്ന സ്ഥാനം 
ജീവന്നു കാരണമായ ആ പ്രമൃതിക്കുണ്ടായെന്നു കണ്ടു കൊള്ളേണം. പ്രകൃതിക്കും അനാടിത്വം 
ഉണ്ടെന്നുവന്നാല് അപ്പധൈതഹാനി വരുന്നില്ലെയോ എന്നു ശങ്കിക്കേണ്ട. പ്രകൃതിയും പ്രമ 
തിസംബന്ധംനിമിത്തമുണ്ടായ ഇരശ്വരനും ബ്രഹ്മാഭിന്നന്മാരാകയാല് അല്ദൈതത്തിന്നു 
ഹാനിയില്ല. ജഗല്സ്ൃഷ്ട പ്യാടികത്തൃത്വമുള്ള ഇരശ്വരത്വത്തിന്നു കാരണമായ പ്രകൃതി നിത്യ 
യല്ലെന്നുവന്നാല് ഈശ്വരനും നിത്യനുല്ലെന്നു വരും. അങ്ങിനെ വരുന്നപക്ഷം അഞ്ഞാനാ 
വസ്ഥയില് കാണപ്പെടുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിന്നാസ്ററദമില്പ. സമു )ശശനത്തില് പ്രകൃതിയും പുരു 

ഷനും ബ്രഹ്മത്തില് ലയിക്കുന്നതുകൊണ്ട അദ്ദൈതം സുപ്രതിഷ്ഠിതംതന്നെ. എന്നാല് ര 

ബ്ദം നിത്യമാണെയില് വേര്തിരിച്ചറിവാന് സാധിക്കുന്നതെങ്ങിനെയെന്ന ആകാകക്ഷുക്കു 

സമാധാനം:-4"വികാരങ്ങളും ഗുണങ്ങളും പ്രകൃതിയില്നിന്നുണ്ടാകുന്നവയാണെന്നറിഞ്ഞ 

കൊഠാംക്” എന്നാകുന്നു. ദേഹം ഇവ്രിയങ്ങഠം പ്രാണങ്ങം മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹമാരം, ശ 
ബ്ലാടിപഞ്ചവിഷയങ്ങഠം എന്നീ വികാരങ്ങളും സുഖം, മഖം, ഇച്ഛാദ്വേഷം, ലോഭം മോ 
ഹം ശമം ദമം എന്നീ സത്വാടിഗുണകായ്ുങ്ങളും പ്രകൃതിജന്യങ്ങളാകുന്നു. വികാരങ്ങളും ഗു 
ണങ്ങളും പ്രകൃതികാഷ്യങ്ങളെന്നു വന്നതിനാല് പുരുഷനായ ആത്മാവു നിപ്വികാരിയും നിഗ്ഗ 
ണനുമാണെന്നു സൂചിപ്പിച്ചു. 

1. കായ്യുകരണകര്ത്തുത്വേ ഹേതുഃ പ്രകൃതി രുച്യതേ 

പുരുഷഃ സുഖദുഃഖാനാം ഭോക് തൃത്വേ ഛേതുരുച്യതേ. 

കായ്യകരണകത്തൃത്വേടകാഷ്യമായ ശരീരത്തിനേറയും, കരണങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടേയും ക 
ഭതുഭാവത്തില്, ഹേതുഃടേകരാണദ്വ്യം, പ്രകൃതിഃ മുച്യതേടപ്രകൃതിയെന്നു പറയപ്പെടുന്നു, 
സുഖഭഃഖാനാംടസുഖടുഃഖങ്ങളുടെം ഭോക്തൃത്വേടജ്ഞാനത്തില്, പുരുഷഃം-പുരുഷന്, ഹേതുഃ 

ഉച്യതേടകാരണം എന്നു പറയപ്പെടുന്നു. 

വികാരങ്ങഠംക്കും ഗുണങ്ങംക്കും കാരണം പ്രകൃതി. അവയുടെ ഫലം അനുഭവപ്പെടു 
ന്നതിന്നു കാരണം പുരുഷന്. ആകയാല് പ്രകൃതിക്കും പുരുഷന്നും തമ്മിലുള്ള ചേച്ചകൊണ്ടാ 

ണ്' സംസാരമുണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്നതിനെ സ്തൃഷ്ടമാക്കുന്നു; - ശരീരം ഇവ്വിയങ്ങം ശബ്ദാടി 
വിഷയങ്ങഠം എന്നിവയുണ്ടായിരിക്കുന്നത്' പ്രകൃതിയില്നിന്നാകുന്നു. ശരീരേവ്യിയാദിപരി 
ണാമാടികഠംകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന സുഖഭുഃഖങ്ങളുടെ അനുഭവം പുരുഷനില്നിന്നുണ്ടാകുന്നുവെ 
ന്ന തത്വവിഭാഗത്തെ നന്നായറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മഹാന്മാര് പറയുന്നു. അതുകൊണ്ടു പ്രകൃതി 

പുരുഷസംയോഗത്തില്നിന്നു സംസാരമുണ്ടാകുന്നുവെന്നു ധരിച്ചുകൊഠംക. 
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9. പുരുഷഃ പ്രകൃതി സ്ഥോഹി ഭംക്തേ പ്രകൃതിജാന് ഗുണാന് 

കാരണം ഗുണസംഗോസുയ) സദസദ്യോനി ജന്മസ. 

പുരുഷടപുരുഷന്_ആത്മാവ്, പ്രകൃതിസ്ഥടടപ്രകൃതിയില് ഇരിക്കുന്നവനായിട്ടു, പ്രകൃതി 
ജാന്പ്രകൃതിയില്നിന്നുണ്ടാകുന്ന, ഗുണാന്ഗുണങ്ങളെ, ഭംക്തേ- അനുഭവിക്കുന്നു, അസ്യ 
ഇവന്നു, സദസഭ്യോനിജ മസുടഉല്കൃഷ്ടനികൃഷ്ടൂയോനിജന്മങ്ങളില്, കാരണം ഗുണസംഗഃം 
കാരണം ഗുണങ്ങളോടുള്ള ചേല്വയാകുന്നു. 

പ്രകൃതിയും പുരുഷനും അനാടികളാണെന്നു മുമ്പേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു. അതിനാല് അവ 
ക്രള്ള സംബന്ധം നിത്യമാകയാതല്് അവരുടെ ചേച്ചകൊണ്ടുണ്ടായ സംസാരവും നിത്യം. 

അതെങ്ങിനെ എപ്പ്യോഠം ഇല്ലാതാകും എന്ന ശകങ്കക്കു സമാധാനം:-__അവയവരഹിതനായ 

പുരുഷന്നു പ്രകൃതിയോടു വാസ്തവമായ സംബന്ധമില്ല. അവിവേകംനിമീത്തം സംബന്ധമു- 
ണ്ടെന്നു തോന്നിയത്” വിലേകോടയത്തില് ഇല്പാതെയാകുമ്ചോഠം പുരുഷന് പ്രകൃതിബന്ധ 
ത്തില്നിന്നു മുക്തനാകും എന്നു കാണിപ്പാന് പുരുഷന് പ്രൃതിധമ്മങ്ങളെ സ്വധമ്മങ്ങളാ 

ണെന്നു തെററായി ധരിച്ച രീതിയെ വിവരിക്കുന്നു:-_പുരുഷന് ഷഥാത്ഥത്തില് ഒന്നിനോടും 

ചേച്ചയില്ലാത്തവനും നിര്വികാരനും ജ്ഞാനസ്വരൂപനുമാകുന്നുവെയിലും പ്രകൃതിയെ സ്വ 
സ്വരൂപമെന്നു തെററായിട്ടു മരിച്ചു. അതിനാല് പ്രകൃതിയുടെ ധമ്മങ്ങളും കമ്മങ്ങളും തന്െറ 
ധരമ്മങ്ങളും കമ്മങ്ങളും ആകുന്നുവെന്ന്" അഭിമാനിച്ചു. അപ്പ്യോഠം പ്രകൃതിപരിണാമങ്ങളായ 
ദേഹേസ്ധിയാടികളുടെ അവസ്ഥാഭേദങ്ങളെ _ ബാല്യയെൌവനവാദ്ധക്യാദിദേഹധമ്മങ്ങഠം അ 
സ്ധത്വബധിരത്വാദി ജഇന്രിയധമ്മങ്ങഠം_എന്നിവയെ സ്വാവസ്ഥകളായി ധരിച്ചതിനാല് 
ഞാന് ബാലന്, ഞാന് യുവാവ്, വൃദ്ധന്, ബ്രാഹ്മണന്, ക്ഷതിയന്, കണ്ണില്ലാത്തവന്, ചെ 

ക്രിടട കേഠംക്കാത്തവന് ഞാന് ബുഭ്ധിമാന്,വിദ്വാന്, എന്നിങ്ങിനെ അഭിമാനിക്കുന്നു. ഇങ്ങി 
നെ പ്രകൃതിഗുണങ്ങളെ തന്നില് ആരോപിച്ചിട്ട സുഖ€ഃഖാദികളെ അനുഭവിക്കുന്നു. വാസ്തവ 

ത്തില് വിദ്വാന്മാര് സാക്ഷാത്തായറിയുന്ന നിര്വികാരനും നിസ്സംഗനുമായ ആത്മാവിന്നു 
ബ്രാഹ്മണന്, ഷി, ദേവന്, എന്നിങ്ങിനെ ഉല്കൃഷ്ടയോനികളിലും, പശുപക്ഷ്യാദിനികൃ 
ഷ്മൂയോനികളിലും ജനിപ്പാനുള്ള കാരണം ഗുണങ്ങളില് _ഇഹത്തിലും പരത്തിലുമുള്ള പ്രകൃതി 
ഗുണ്പരിണാമങ്ങളായ ഭോഗ്യവസ്തരക്കജില് സംഗം_ആഗ്രഹം_ഉണ്ടായതാകുന്നു. കാമംത 

ന്നെ പുരുഷന്നു ബന്ധകാരണം എന്നു സാരം. തന്െറ. പുരുഷന്െറ ശരിയായ സ്വരുപ 
ത്തെ അറിയാതിരുന്നതാണ്' സംസാരകാരണം എന്നു സിദ്ധിച്ചു. അതിനന്െ൨_അജ്ഞാനത്തി 
൪൨ നാശത്തില് സ്വരുപബോധം ഉണ്ടാകും. അപ്പോം സംസാരബന്ധത്തില്ന്മിന്നു 

മോചനവും സിദ്ധിക്കും എന്നു കാണിപ്പാന് “*ന൩ സത്തന്നാസഭൃച്യതെ്” എന്നിത്യാടിവാക്ൃ 
ങ്ങളാല് ആത്മാവിന്െറ യഥാത്ഥസ്വരൂപത്തെയും ഇതിന്നു മുമ്പെ അവിടവിടെ പ്രതിപാടി। 

ച്ചിട്ടുണ്ട്. 

88, ഉപദ്രഷ്ടാനുമന്താച ഭത്താ ഭോക്താ മഹേശ്വരഃ 

പരമാത്മേതിചാപ്യൂക്തോ ദേഹേ/സ്പിന് പുരുഷഃ പരഃ. 

അസ്തിന്൯ദേഹേ--ഈ ദേഹത്തില്, പുരുഷഃ-പുരുഷന്, പരഃടഭിന്നന്, ഉപ്ദാഷ്ടാടതുപരി ദശി 
കന്നവന്. അല്ലൈത്കില്, സമീപത്തില് ദശിക്കുന്നവന്, അനുമന്താചടഅനന്തരം അറിയുന്ന 

വനും, ഭത്താംഭരിക്കുന്നവനും, ഭോക്താടളജിക്കുന്നവനും, മഹേശ്വരഃ-മഹാനായ ഇശ്വര 

നും, പരമാത്മാചടപരമാത്മാവും ആകുന്നു, ഇതിഉക്ത്ാംഎന്നു പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 

ആത്മസ്വരൂപത്തെ മുമുക്ഷുക്കഠംക്കു അതി സ്്റഷ്ടമായി ബോധിപ്പിക്കാന് പ്രകൃതി 
യില്നിന്നും തല്കായ്യയങ്ങളായ ശരീരേയ്രിയമനോബുദ്ധ്യാടികളില്നിന്നും അവയുടെ വൃത്തി 
കളില്ന്മിന്നും വേര്തിരിച്ചുപദേശിക്കുന്നു:-_കാ്ടകാരണസമൂഹമായ ഈ ശരീരത്തില് ഞാന് 
ഞാന് എന്ന് എല്ലാവരും പറയുന്നതിന്നു ആശ്രയമായ വസ്തു യാതൊന്നോ അതിനെയാണാ 

ത്മാവെന്നു ധരിക്കേണ്ടത്'. ആ ആത്മാവ്വ്' ദേഹേന്രിയാദികട്ടില് ഉഠംപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നല്ല. 
ഭിന്നനാകുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാല് ആത്മാവു്” ദേഹേസ്റിയാദികളുടെ വ്യാപാരങ്ങളെ കാ 
അന്നവനാകുന്നു. ഒരുവന് ചെയ്യുന്ന വ്യാപാരങ്ങളെ സമീപത്തുന്ദിന്നു കാണുന്നവന് വ്യാ 
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പാരം നടത്തുന്നവനില്നിന്നന്യനാണെന്നു സ്ത്ൃഷ്ടുമാണെല്ലൊ. അതിനാല് ബുഭ്ധ്യാടികളുടെ 
വൃത്തികളെ കാണുന്ന ആത്മാവു" ബുദ്ധ്യാദികളില്നിന്നു ഭിന്നന്. എന്നു കാണിപ്പാന് ഉപദ് 

വെന്ന വിശേഷണം. യാഗം നടത്തുന്നതിനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവന് യാഗകത്താ 
വില്നിന്നും, കളികാണുന്നവന് കഴ്ടിക്കുന്നപനില്നിന്നും ഭിന്നന് എന്നതുപോലെ. ബുഭ്ധ്യാ 
ടിപ്രകൃതികായ്യുങ്ങളില്നിന്നു ആത്മാവു ഭിന്നന് എന്നു കണ്ടുകൊള്ളേണം. ആത്മാവ് അനു 
മന്താവുമാകുന്നു. ബുദ്ധ്യാടികഠം വിഷയങ്ങളില് പ്രപൃത്തിക്കുന്നതിനെയും അതിന്െറ ഫല 

ത്തെയും അനന്തരം അറിയുന്നവനും ആത്മാവൃതന്നെ. ബുദ്ധ്യാദിപ്രകൃതികാഷ്ടുങ്ങളെയും കൂ 

തിയ്യെതന്നെയും ഭരിക്കുന്നവന്_തന്െറ സത്തയേയും സ്റ്ൃത്തിയേയും അവയ്യച നല്കീട്ടു നിം, 
ലന്ിത്തുന്നവന് ആത്മാവാകുന്നു. പ്രകൃതിക്കും പ്രകൃതികായ്യുങ്ങളായ ദേഹേഡ്വിയമനോബു 
ദ്ധ്യാദികഠംക്കും സ്വതെ സത്താസ്റ്റുരണങ്ങളില്ല. ആത്മസല്ഭാവത്തെയും സ്റ്റരണത്തെയും അ 

വലംബിച്ചു വിലന്ില്ലുന്നു. ഭരിക്കുന്നവന് ഭരണീയനില്നിന്നന്യനാണെന്ന സ്തൃഷ്ടമാകുന്നു. 
ഭരിക്കുന്ന രാജാവ്” ഭരണീയന്മാരായ പ്രജകളില്നിന്നന്യനായിരിക്കുന്നതുപോലെ ഭരണീയ 

ങ്ങളായ ദേഹാടികള്ളില്നിന്ന്” അവയെ ഭരിക്കുന്ന ആത്മാവു ഭിന്നന്. അവയെ ഉജിക്കുന്ന 
വനും ആത്മാവുതന്നെ. ഉജിക്കുകയെന്നാല് ഉുള്ളിലാക്കുകയെന്നാണെല്ലൊ അത്ഥം അജ്ഞാ 

നാവസ്ഥയില് കാണപ്പെടുന്ന ദേഹേസന്രിയാടി സകലഭാവങ്ങളും ഇ്ഞാനാവസ്ഥയില് ആ 

ത്മാവില് ലയിക്കുന്നതുകൊണ്ടു ഭോക്താവും ആത്മാവുതന്നെ. അന്നത്തെ ഉജിക്കുന്നവന് അ 

ന്നത്തില്നിന്നു ഭിന്നന് എന്നതുപോലെ വ പൃഷ്യിസമഷ്ടി രൂപമായ പ്രപഞ്ചത്തെ ഉജിക്കുന്ന 
വന് അതില്നിന്നു ഭിന്നന്, വൃഷ്ടിശരീരത്തില് ഉപദ്ദഷ്ടൃത്വാദിലക്ഷണയുക്തനായആത്മാ 
വു' പരിച്ഛിന്നനാകയാല് അപരിച്ചിന്നമായ ബ്ുഹ്മഭാവം എങ്ങിനെ സിദ്ധിക്കും ,എന്നു ശ 
ക്കേണ്ട. പരിച്ഛിന്നത്വം ദേഹാദ്യയപാധികല്ലിതം മാത്രമാണ്. സത്യമല്ല. ഘടം മഠം എന്ന 
ഉപാധികഠംനിമിത്തം ആകാശത്തെ പരിച്ചിന്നമെന്നു അറിവില്ലാത്തവര് വിചാരിക്കും. വി 
ചാരശിലന്മാരാകട്ടെ ആകാശം അപരിച്ഛിന്നം, സര്പ്ൃത പരിപുണ്ണ്ണും എന്നു കാണും. അതു 
പോലെ ക്ഷേതൃരജ്ഞന്_.ജീവന്_ പുരുഷന് എന്നിങ്ങിനെ ഉപാധിസംബന്ധംനിമിത്തം പറ 
യപ്പെടുന്ന ആത്മാവും പരമാത്മാവും സവ്യത്തെയും അതാതുനിലക്കു നിത്തി മഷ്യാദ തെററാ 

തെ ലോകത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്ന മഹേശ്വരനും ഒന്നുതന്നെ. ജീവന് യഥാത്ഥത്തില് പരമാ 
ത്മാവൃതന്നെയാകയാല് ബ്രഹ്മാഭിന്നനാണെന്നു മുമുക്ഷ്ക്കാം നിരുപണംചെയ്തു കണ്ടുകൊ 
ള്ളേോണം, 

84. യഏവം വേത്തി പുരുഷം പ്രകൃതിംച ഗുണൈഃ സഹ 

സര്വഥാ വത്തമാനോപി സയോഗിീ മയി വര്തതേ. 

ഏവംടഇപ്രകാരം, പ്രകൃതിംടപ്രകൃതിയെ, ഗുണൈഃസഹംഗുണങ്ങളോടുകൂടെയും., പുരുഷം 
ചടപുരുഷനേയും, യ വേത്തിടയാതൊരുവന് അറിയുന്നുവോ, സഃ യോഗീടആ യോഗി, 
സവ്ൃഥാടസപവ്വവിധത്തില്, വത്തമാ൯നഃ അപിംവസിക്കുന്നവനായിരുന്നാലും, മയിവത്തതേട 
എന്നിലിരിക്കുന്നു. 

പ്രകൃതിയേയും പുരുഷനേയും ലക്ഷണപ്രദശനത്താല് വേര്തിരിച്ചുപദേശിച്ചശേഷം 
ഇരവിധം അറിയുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഫലത്തെ പറയുന്നു:---ബഹുജന്മങ്ങളില് ഈശ്വരനെ ആ 

രാധിച്ചതിിനന്െറ ഫലമായിട്ടു അന്തമകരണശുദ്ധിയുള്ള യാതൊരുവന് ശമദമാദിസാധനസ 
മ്പന്നനും സല്ഗുരുസന്നിയില്നിന്നു മഹാവാകൃശ്രവണമനനാടിജന്യമായിരിക്കുന്ന ജ്ഞാ 

നത്താല് കായ്യുകരണകത്തൃകമ്മഫലരൂപത്തില് പുരുഷനെ വ്യാമോഹിപ്പിക്കുന്ന അവിദ്യാരു 
പിണിയായ പ്രകൃതിയേയും പ്രകൃതിഗുണകാഷ്യങ്ങളായ മഹദഹങ്കാരാദിതത്വങ്ങളെയും അവ 
യത്ധിഷ്ലാനമാണെങ്കിലും ആ മായാകാഷ്യുങ്ങളോടു ' ചേച്ചയില്പാതെയിരിക്കുന്ന പുരുഷനെ 
യും പാലും വെള്ളവും കലന്ിരിക്കുന്നതില്നിന്നു രണ്ടിനെയും വേര്തിരിച്ചറിയുന്നതുപോ 
ലെ അറിയുന്നുവോ ആ യോഗി പ്രകൃതിയില്നിന്നു വേദിട്ടിരിക്കുന്ന പുരുഷനായ ഞാന് ജന്മ 
ജരാമരണാടികളില്ലാത്ത സച്ചിദാനന്ദസ്വരൂുപന്തന്നെ എന്നുള്ള ദൂഡ്ധമായ അറിവും അനുഭ 

വവും ഉള്ളവനാകയാല് അവന് ഏതുവിധത്തില് പ്രാരബ്ലാനുസരണം ജീവിതംനയിക്കുന്നവ 

നായിരുന്നാലും അന ന്മാര് ആവിധത്തില് അവനെ കാണുന്നുവെന്നല്ലാതെ അവന്െറ സ്വ 

ന്തം സ്വരുപവും ആത്മാവുമായ എന്നില്തന്നെ അവന് വസിക്കുന്നു. ഈ ശരീരപാതാനന്ത 
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രം അവന് കൈവല്യത്തെ പ്രാപിക്കും. ജീവിതദശയില് അവിദ്യാബന്ധമില്ലാതായതിനാല് 
ഉച്ചനിചകളായ ഏതൊരവസ്ഥയിലും സമനില തെററാതെ ജീവന്മുക്തിസുഖത്തെയും അ 
വസാനത്തില് സായ്മജ്യത്തെയും പ്രാപിക്കും എന്നു സാരം. 

25. ധ്യാനേനാത്മനി പശ്യന്തി കേചിദാത്മാന മാത്മനാ 

അന്വേ സാംഖ്യേന യോഗേന കമ്മയോഗേനചാപരേ. 

കേചിത് ചിലര്, ധ്യാനേനംധ്യാനംകൊണ്ടട് ആത്മനിടആത്മാവില്_ബുദ്ധിയില്, ആ, 
ത്മാനംടആത്മാവിനെ, ആത്മനാം-ആത്മാവായിട്ടു, പശ്യന്തിടകാണുന്നു, അന്യേടമറവലി 
ലര്, സാംഖബ്യേന യോഗേനുടസാംഖ്യം എന്ന യോഗംകൊണ്ടും അപരെടവേറെചിലര്, ക 

മ്മയോഗേന ചടകമ്മമാകുന്ന യോഗംകൊണ്ടും കാണുന്നു. 

അറിയേണ്ടതായ ബ്രദ്മത്തെയും തല്ഭിന്നയായ പ്രകൃതിയേയും വേര്തിരിച്ചു കാ 
ണിച്ചിട്ട് .ആ അറിവിന്െറ ഫലത്തെയും പറഞ്ഞശേഷം മോക്ഷേച്ഛുയുള്ള ഓരോരുത്തരു 
ടെയും അധികാരം അനുസരിച്ചു് (ബ്രഹ്മസാക്ഷാതകാരത്തിന്നുള്ള ഉപായങ്ങളെ കാണിക്കു 
ന്നു:__ഉത്തമാധികാരികളായ യതികഠം ഏകാന്തസ്ഥാനത്തില് സുഖാസനത്തില് ശരീരത്തെ 

ശരിക്ക്” വളവും ചരിവും കൂടാതെ നിലക്കുന്ദിത്തി തീവ്യമോക്ഷേച്ഛുയോടുകൂടെ മനസ്സിനെ 
സര്പ്വവിഷയങ്ങളില്നിന്നും പിന്വലിച്ച്” പ്രതൃഗാത്മാവില് പ്പിച്ച്” അന്യമായ യാ 

തൊന്നിനേയും ചിന്തിക്കാതെ അവിച്ഛിന്നമായ തൈലധാരപോലെ ബ്രഹ്മത്തെ ധ്യാനിച്ചു 
സ്വബുദ്ധിപ്പത്തികൊണ്ടുതന്നെ സ്വാത്മാവിനെ ബ്രഹ്മമായിട്ടു കാണുന്നു. രജസ്തമോഭാവ 
ഞ്ങരം തീരെ നശിച്ച് സത്വാകാരമായ്ക്കരിണമിച്ച പൃത്തിയില് പ്രതിഫലിച്ച നിത്യനിരതിശ 
യാനന്ദസ്വരൂപമായ ആത്മാവുതന്നെ ഞാന്. അതുതന്നെ സവ്വതൂ പരിപുണ്സ്റമാകയാതല് 
ഞാന് ബ്രഹ്മംതന്നെ. ബ്രഹ്മംതന്നെ ഞാന് അന്ധ്യമായിട്ടൊന്നുമില്ലെന്നു കാണുന്നു. വേറെ 

ചിലര്__ധ്യാനത്തില് സാമത്ധ്യമില്ലാത്ത മധ്യമാധികാരികഠം_ദേഹേസ്റ്രിയാടികളെ പ്രകൃതി 

കാഷ്യയങ്ങളായിട്ടും അധിഷ്ണാനമായിട്ടു പുരുഷനെയും, ആ പുരുഷന് പ്രകൃതിഗുണബന്ധം ഇല്പാ 
ത്തവനാണെന്നും ആലോചിച്ചറിയുന്നതായ സാംഖ്യം എന്ന യോഗത്തെ അവലംബിച്ചിട്ട 
ആത്മാവില്തന്നെ_വിചാരരൂപമായ ബുഭ്ധിയില്തന്നെ_ആത്മാവിനെ കാണുന്നു. അതി 
നും സമത്ഥന്മാരല്പാത്ത മന്ദാധികാരികഠം പരമേശ്വരപ്രിതിക്കായ്ക്കൊണ്ടു സകല കമ്മങ്ങളെ 
യും ചെയ്യുന്നതായ നിഷ്ട്രാമകമ്മാനുഷ്ണാനം എന്ന കമ്മയോഗത്തെകൊണ്ടും സ്വാന്തഭാഗ 

ത്തിലും സവ്വലോകത്തിലും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഈശ്വരനെ പരിചരിച്ചുകൊണ്ടു ആത്മാവി 
നെ കാണുന്നു. 

96. അന്വേത്വേവമജാനന്തഃ ശ്രുത്വാന്ൃദ്യ ഉപാസതേ 

തേപിചാതിതരന്ത്യേവ മൃത്യും ശ്രുതി പരായണഃഃ 

അന്വേതു--അന്യൃയന്മാരാകട്ടെ, ഏവം അജാനന്തഃടഇപ്രകാരം അറിയാത്തവരായിട്ട, അന്യേ 
ര്യഃഅന്യന്മാരില്നിന്ന്'; ശ്രത്വാടകേട്ടിട്ടു, ശ്രുതിപരായണാ-കേട്ടഅത്ഥത്തില്ത്തന്നെ വി 
ശ്വാസമുള്ളവരായിട്ടു, ഉപാസതേടനന്നായനുഷ്ണിക്കുന്നു, തേ അപിടഅവരും, മൃത്യ്യംടമരണ 
ത്തെ, അതിതരന്തി ഏവം അതിക്രമിക്കുകതന്നെചെയ്യും. 

മുകളില്വിവരിച്ച മൂന്നു വിധത്തില് ഒന്നിലെങ്കിലും പ്രവൃത്തിപ്പാന് സാധിക്കാത്ത 
വരും മോക്ഷംപ്രാപിപ്പാനാഗ്രഹിക്കുന്നവരുമായ അതിമന്ദാധികാരികളില് ദയാലുവായ ഭഗ 
വാന് അവക്കചിതമായ മാശ്ലുത്തെ ഉപദേശിക്കുന്നു:__മറവ ചിലര്_മുകളില്പറഞ്ഞ ഒന്നി 

ലും പ്രദ്യത്തിപ്പാന് കഴിയാത്ത മുമുക്ഷയക്കഠം അറിവുള്ള ആചായ്യുന്മാരെ സേവിക്കേണം. ““നീ 
ഇന്നവിധം ചെയ്യുക, ഇന്നവിധം ജപിക്കുക.” എന്നിങ്ങിനെ അവര്ചെയ്യുന്ന ഉപദേശത്തെ 

അതിവിശ്വാസത്തോടുകൂടെ അനുഷ്ണിച്ച' ആ മാഗ്ലുത്തില്കൂടെ മൃത്യവിനെ-_മരണടഃഖപ്രധാ 
നമായ സംസാരത്തെ അതിക്രമിക്കുന്നു. അവക്ുണ്ടായിരിക്കേണ്ടതായ മുഖ ഗുണം ഗുരുപ 
ദേശത്തില് ഉറച്ച വിശ്വാസമാകുന്നുവെന്നു “*ശ്യതിപരായണാഃ?? എന്ന വിശേഷണത്താല് 
കാണിച്ചു. 



ശ്രീമല്ഭഗവല്ഗിത 191 

ഉ. യാവല് സംജായതേ കിഞ്ചിത് സത്വം സ്ഥാവരജംഗമം 

ക്ഷേത്രക്ഷേത്രജ്ഞ സംയോഗാത്തദ്വിദ്ധി ഭരതഷ്വഭ. 

സ്ഥാവരജംഗമം-സ്ഥാവരസ്വരൂപവും ജംഗമസ്വരുപവുമുള്ള, യാവത് കിഞ്ചിത് സത്വം 
എത്രത്തോളമുള്ള ഏതെങ്കിലും. പ്രാണിവഗ്ഗം, സംജായതേഉണ്ടാകുന്നുവോ. തത് ടഅതു, 

ക്ഷേത്രക്ഷേതൃജ്ഞസംയോഗാത് ടക്ഷേതരക്ഷേതുജ്ഞന്മാരുടെ ചെച്ചകൊണ്ടാണെന്ന്', ഭര 

തഷര[ടഭരതകലജാതന്മാരില് ശ്രേദ്ല! വിദ്ധി അറിഞ്ഞകൊടാംക. 

പരാ അപരാ എന്ന രണ്ടുവിധത്തില് മുമ്പേ 7_ഠ൦ അദ്ധ്യായത്തില് പറഞ്ഞ പ്രകൃ 

തിയെത്തന്നെയാണ് ക്ഷേത്രം ക്ഷേതൃജ്ഞന് എന്ന പേരില് ഇവിടെ പറത്ഞിരിക്കുന്നതു്' 
44ഏതട്യോനീനിഭതാനി* എന്നവിടെ പറഞ്ഞതിനെ ജഇപ്പ്യോഠം ഇവിടെസ്സഷ്ടുമാക്കുന്നു. എ 

"ന്നാല് മുമുക്ഷുക്കഠംക്ക' തതസംബന്ധം നിമിത്തമുള്ള സംസാരബന്ധത്തില്നിന്നു മുക്തന്മാ 
രാവാന് കഴിയുംഎന്നാണിനിയുപദേശിക്കുന്നതു് :_ലോകത്തില് ചലിക്കുന്നതുംചലിക്കാത്തതു 
മായ ഏതൊന്നുണ്ടാകുന്നുവെങ്കിലും അതെത്രതന്നെ ചെറിയതോ വലിയതോ ആയിരുന്നാലും 
ക്ഷേത്രമെന്നും ക്ഷേതരജ്ഞനെന്നും പറയപ്പെടുന്ന രണ്ടുവിധമായ പ്രകൃതിയുടെ സംബന്ധം 
നിമിത്തമാണെന്ന്” ഹേ അജജുന സീ ധരിച്ചുകൊഠംക, ക്ഷേതം ഭൂതോല്പത്തിക്കു കാരണ 
മായ അപരാപ്രകൃതി. ക്ഷേതുജ്ഞന്-പുരുഷന്_പരാപ്രകൃതി_ഈ രണ്ടും യോജിക്കുന്നതുകൊ 
ണരാണ്' ഏതൊന്നിന്െറയും ഉത്പത്തി. ഉല്പത്തി നിമിത്തം കാമകമ്മാടിസംസാരകാര 

ണം പരമ്പരയാ പ്രവാഹരൂപേണ അവിച്ചിന്നമായിരിക്കുന്നു. അതിനാല് ക്ഷേതൂജഞന്ന്_ 
ജീവന്ന് _ജന്മാദിദലഖം അനുഭവിക്കേണ്ടതായി വരുന്നു. അതുകൊണ്ട മോക്ഷേച്ഛുയുള്ളവന് 

ഈ രണ്ടുവിധമായ പ്രകൃതിയോടുള്ള ചേച്യയെ ഉപേക്ഷിക്കുകതന്നെ വേണം. അഗാധമായ 
ഈ ഉപദേശത്തിലെ സാരം കുറെക്കൂടെ സ്ത്റഷ്ടൂമാക്കാം:--പ്രകൃതി ജഡയും സത്വാദിഗുണാ 
ത്മികയുമാകുന്നു. പുരുഷന് യഥാത്ഥത്തില് നിരവയവനും സര്വത്ര പരിപൃണ്ണുനുമാണ് . ഇ 

വക്ട തമ്മില് ശരിയായ_സത്യമായ_സംബന്ധം ഉണ്ടാവാന് ന്യായമില്ല. ഉണ്ടായിട്ടുമില്പ. 
പ്രദൃതിധമ്മങ്ങളെ പുരുഷന് സ്വധമ്മങ്ങളെന്നു അനാദ്യവിദ്യാസംബന്ധം നിമിത്തം തെ 
ററായിട്ടു സമല്ലിച്ചു. ഇതിന്നു അദ്ധ്യാസം എന്നുപേര്, അപ്പോം കല്ലിതമായ ഈ സംബന്ധ 
ത്തെ സച്ഛ്യാസ്രസല്ഗുരുസംബസ്ീത്താലും സര്വേശ്വരോപാസനയാലും സിദ്ധിക്കുന്ന സ്വ 

സ്വരൂപാനുസന്ധാനമാകുന്ന ശ്ത്രത്താല് വേരോടുകൂടെ മുറിച്ചുകളുഞ്ഞിട്ടു പ്രകൃതികായ്യുങ്ങ 
ളായ ദേഹേസ്രിയാടികളെ അനുസ്തരിക്കാതെ സ്വസ്വരൂപത്തെത്തന്നെ ന്ദിരന്തരധ്യാന 
ത്താല് ആത്മത്വേന സാക്ഷാതകരിക്കേണം. എന്നാല് മുക്തനാകാം എന്നു സാരം. 

൭8, സമം സർവേഷു ഭൂതേഷു തിഷ്ഇന്തം പരമേശ്വരം 

വിനശ്യല് സ്വവിനശ്യന്തം യഃ പശ്യതി സപശ്യൃതി. 

ഭൂതേഷും-ജനിച്ചിരിക്കുന്ന, സര്പ്വേഷു-സര്വങ്ങളിലും, സമംടനിര്വിശേഷമായും_ഏകരസ 
മായയം_വിനശ്യതസുടനശിക്കുന്ന സ്വഭാവമുള്ളവയില്, അവിനുശ്യന്തംടനാശമില്ലാത്തവനാ 
യിട്ടു, തിഷ്ലന്തംഇുരിക്കുന്നവനുമായ, പരമേശ്വരംടപ്രൃതികാഷ്യുങ്ങളില്നിന്നു ഭിന്നുനും ഉല് 
കൃഷ്ണനും നിയന്താവുമായവനെ, യഃപശ്യതിടയാതൊരുവന് കാണുന്നുവോ, സഃപശ്യതിടഅ 

വന് കാണന്നു. 

ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേതൃജ്ഞനേയും വേര്തിരിച്ചു കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞുവെങ്കിലും ആ 
വിവേകത്തിന്നിളക്കമില്ലാതിരിപ്പാല് വീണ്ടും പ്രകാരാന്തരേണ ഉപദേശിക്കുന്നു:-_ ബ്രഹ്മാവു 
മുതല് സ്ഥാവരംവരെയുള്ള ചരാചരങ്ങളെല്ലാം ജനിലക്ഷണവികാരമുള്ളവയാകയാല് ഭൂത 

ഞ്ങാം എന്ന വിഭാഗത്തില് ഉംപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന. ഭൂത്ങഠംക്കാണ്' ജനനുമുള്ളത്. ആത്മാവു്” 
നദിത്യനായതുകൊണ്ടു ജനിച്ചവനോ ജനിക്കുന്നവനോ അല്ല എന്നു സ്ൃലിപ്പിച്ചു. ആ ഭൂത 
അ്ങം_ജനിച്ചവയെല്പാം ജാതിക്രിയാനാമരൂപഗുണവിശേഷങ്ങഠം നിമിത്തം ഒന്നിനോട 
മറെറാന്നിന്നു സാദൃശ്യമില്ലാതെ ഭിന്നഭിന്നങ്ങളായിരിക്കും ഇങ്ങിനെയുള്ള സര്വ ശരീരങ്ങ 
ളിലും ഒരേ നിലയില് ല്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ചൈതന്യസ്വരുപനായ ക്ഷേതുജ്ഞന്നു നാമരൂപ 
ജാതിക്രിയാഗുണസംബന്ധമില്ലാത്തതിനാല് നിര്വിശേഷനായിരിക്കുന്നു. ശൈശവം യെ 
വ്യനം വാദ്ധക്യം എന്ന അവസ്ധാഭേടങ്ങം മൂനിമിത്തം പ്രതിനിമിഷം നശിച്ചുകൊണ്ടുതന്നേ 



10 പതിമൂന്നാം അദ്ധ്യായം 

യിരിക്കുന്ന ആ ട്രതങ്ങളില് യാതൊരു മാററവും കൂടാതെ ഞാന് ഞാന് എന്ന ഭാവത്തിന്നു 
ഏററക്കുറവില്ലാതെ_യാതൊരു പരിണാമവും ബാധിക്കാതെ_പ്രകൃതിതല്കാഷ്യദേഹാടി സ 
വഭാവവികാരങ്ങളിലും ഉഠംപ്പടടാതെ ഭിന്നനുംഉത്കൃഷ്ണനും അവയുടെ നിയന്താവും സാക്ഷി 
യുമായിരിക്കുന്ന പരമേശ്വരന്തന്നെ ഞാന് . എന്നു യാതൊരുവന് കാണുന്നുവോ അവന് 
തന്നെ ആത്മസ്വരൂപത്തെ അറിഞ്ഞവന്. അവന് ജിവനൂക്തല്. ജന്മജരാമരണാടിവികാര 
ഞ്ങഠം ക്ഷേത്രലക്ഷണം. ക്ഷേതരജ്ഞനായ ഞാന് ജന്മാദിവികാരസാക്ഷിയായ പരമേശ്വരന് 
എന്ന സാക്ഷാല്കാരം സിഭ്ധിക്കാതെ “*ബ്രഹ്മാഹമസ്തി"" എന്ന ഉച്ചാരണംകൊണ്ടു ജീവന്മൂ 
ക്തനാകയില്ല. സാക്ഷാല്കാരസിദ്ധിക്കായി നിരന്തരധ്യാനനിഷ്ട അത്യാവശ്യമെന്നു സാരം. 

89. സമം പശ്യന് ഹി സര്വത്ര സമവസ്ഥിത മീശ്വരം 

നഹി നസ്ത്യയാത്മനാത്മാനം തതോ യാതി പരാം ഗതിം. 

സവ്യൃത്ര-സവ്ൃത്തിലും, സമവസ്ഥിതം--സമ്ൃക്കാകുംവിധം വസിക്കുന്നവനും സമംഏകര 
സസ്വരൂപനും, ഈശ്വരം--നിയന്താവുമായ, ആത്മാനുംടആത്മാവിനെ, പശ്യന്ടകാണുന്ന 

വന്. ഹിടയാതൊന്നു ഹേതുവായിട്ട്, ആത്മനാട ആത്മാവുകൊണ്ടു, ആത്മാനം-ആത്മാവി 
നെ, നഹിനസ്തിടഹവിക്കുന്നില്ല. തതഃ അതുകൊണ്ടു, പരാംഗതിംടപരഗതിയെ, യാതി: 
പ്രാപിക്കുന്നു. 

. മേത്പറഞ്ഞ രീതിയില് നിരന്തരധ്യാനനിഷ്ണകൊണ്ടു .ബ്ഹ്മാദിസ്തംബപയ്യുന്തമുള്ള 
സവശരീരത്തിലും ഉത്കഷ്ഠാപകഫ്ഭാവഭേദമില്ലാതെ ഏകരസസ്വരൂപനായിട്ട വസിക്കുന്ന 
സവ്ൃത്രപരിപുണ്ണനും സവ്യനിയന്താവുമായ ആത്മാവുതന്നെ ഞാന് എന്ന്' യാതൊരുവന് 
കാണുന്നുവോ അവന് അവനെത്തന്നെ അധഃപതിപ്പിക്കുന്നില്ല. ജനനാദിസവ്യവികാരങ്ങളു 
മില്ലാതിരിക്കുന്ന സ്വാത്മാവിനെ_നിരതിശയജ്ഞാനാനന്ദസ്വരൂപനെ_ ജനിച്ചവന് മരി 
ക്കുന്നവന് പുണ്യവാന് പാപി എന്നിങ്ങിനെ വിചാരിച്ച്" പുന്ഃപു൯ധ സംസാരചക്രത്തില് 
ചുററിത്തിരിയുവാ൯ ഇടവരുത്തുകയെന്നതു യാതൊന്നോ അതുതന്നെയാകുന്നു തന്നെ താന്ത 

ന്നെ ഹനിക്കുക അധഃപതിപ്പിക്കുക എന്നതിന്നത്ഥം. തന്െറ യഥാത്ഥസ്വരുപത്തെ ശ്രവ 
ണമനനാടികഠംകൊണ്ടറിഞ്ഞവനാകട്ടെ പ്രാരബ്ലാവസാന്തത്തില് പരമഗതിയെ_വിദേഹ 
കൈവല്യത്തെ_ പ്രാപിക്കുന്നു ലു 

് 
80. പ്രകൃത്യൈവചകമ്മാണി ക്രിയമാണാനി സര്വശഃ 

യർ പശ്യതി തഥാത്മാനമകത്താരം സപശ്യതി. 

പ്രകൃത്യാ ഏവടംപ്രകൃതിയാല്തന്നെ, കമ്മാണി സവ്ൃശഃടകമ്മങ്ങളെല്ലാം, ക്രിയമാണാനിചട 
ചെയ്യുപ്പെടന്നവയായിട്ടും, യഃ പശ്യതി യാതൊരുവന് കാണുന്നുവോ, തഥാ ആത്മാനം: 
ആത്മാവിനേയും, അകത്താരം-കത്താവല്ലെന്ന് ; യഃ പശ്യതിടയാതൊരുവന് കാണുന്നു 
വോ, സഃ പശ്യതിടഅവന് കാണുന്നു. 

ഓരോ വ്യക്തിയിലും ശുരത്വഭീരുത്വാടിഭിന്നഗുണങ്ങളോടുകൂടെ വിഭിന്നപുണ്യപാ 

പകമ്മങ്ങളെ ചെയ്തും ഫലം അനുഭവിച്ചുംകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ജീവന്മാര് വിഭിന്നങ്ങളായിരി 
ക്കേ സവ്വഭതങ്ങളിലും സമസ്വരൂപന് ജീവനെന്നുള്ള ദശനം യതിക്കെങ്ങിനെയുണ്ടാകം എ 

ന്നുള്ള ശമങ്കക്കു സമാധാനം: അങ്ങിനെ ശങ്കിക്കേണ്ട. ബുദ്ധിപ്ത്തിയില് പ്രതിഫലിച്ച ആ 

ഭാസചൈതന്യയത്തിന്നാണ് കമ്മകത്തൃത്വഭോക്തൃത്വാടികഠം, പരമാത്മാവിന്നല്പ. എന്നു കാ 

ണിക്കുന്നു:-_ദേഹേസ്രിയപ്രാണമനോബുദ്ധ്യാദികളായി പരിണമിച്ചതും കായ്യയകാരണകര്ത്ത 

ത്വഹേതുവായിരിക്കുന്നതുമായ യാതൊരു മായയോ, ആ മായതന്നെയാകുന്നു ശ്രോത്രാടിക 
ളായ ജ്ഞാന്നേന്രിയങ്ങളേയും വാഗാദികളായ കമ്മേനദ്രിയങ്ങളേയുംകൊണ്ടു വിധിനിഷേധ 
വേദവാക്യങ്ങളാല് അനുവടിക്കപ്പെട്ടതോ സിഷേധിക്കപ്പെട്ടതോ ആയ സകലവിധ കമ്മങ്ങ 

ജെ ചെയ്യുന്നതും ഫലം അനുഭവിക്കുന്നതും എന്നും മനോബ്ുദ്ധ്യാദികളെ അതിക്രമിച്ചും അവ 
യുടെ വ്യാപാരങ്ങാക്കു സാക്ഷിയായും രിക്കുന്ന സച്ചിദാനുന്ദസ്വരൂപനായ ആത്മാവ്" 

യാതൊന്നും ലെയ്തുയോ അനുഭവിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും ഏതൊരുവന് സമാധിയില് 
അനുഭവരൂപേണ കാണുന്നുവോ അവന് മാത്രമേ ആത്മാവിനെറ യഥാത്ഥസ്വരൂപത്തേ അ 
ദിയുന്നുള്ളൂ. അവന് മാത്രം മുക്തിക്കഹന് എന്നു കണ്ടു കൊള്ളേണം. 
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81. യദാഭൂതപൃഥശഗ് ഭാവ മേകസ്ഥമനുപശ്യതി 

തത ഏവച വിസ്താരം ബ്രഹ്മസംപദ്യതേ തദാ. 

യദാ-എപ്പ്യോഠം, ഭതപൃഥഗ് ഭാവം-ഭൂതങ്ങളുടെ ഭിന്നത്വം, ഏകസ്ഥംടഒന്നില് ഇരിക്കുന്നതാ 
യിട്ടു, അനുപശ്യതിട അനുസരിച്ചു കാണുന്നുവോ, തത ഏവചംആ ഒന്നില്നിന്നുതന്നെ, 
വിസ്താരംവിസ്താരത്തെയും കാണുന്നുവോ, തദാ ഏവടഅപ്പ്യോഠംതന്നെ, ബ്രഹ്മസമ്പദ്യതേട 
ബ്രഹ്മമായി ഭവിക്കുന്നു. 

“ *സവ്വഭുതങ്ങളിലും ആത്മാവു സമമായിരിക്കുന്നു. സര്പ്വഭതങ്ങളും ആത്മാവില് ഇ 

രിക്കുന്നു” വെന്നിങ്ങിനെ ആധാരം ആധേയം എന്ന നിലയില് പ്രപഞ്ചവും ആത്മാവും എ 
ന്ന രണ്ടിനെപ്പററിപ്പറഞ്ഞിരിക്കേ ഇപ്പോഠം അദ്ദധൈതത്തെ കാണുന്നവന് കൈവല്യത്തെ 
പ്രാപിക്കുന്നുവെന്ന വചനം വ്യാഹതം_.പൂവ്യാപരവിരുദ്ധം_ആകുന്നുവെന്നു ശജിക്കുന്നുവെ 
തില് സമാധാനം പറയാം കോഠക്കുക: _. ആ ശജ്ഃ ശരിയല്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാല് കാരണ 
ത്തില്നിന്നു ഭിന്നമല്ല കാഷ്യ്യം എന്നമ്യായത്തെ മറക്കരുത് . മണ്ണ്ില്നിന്നുണ്ടായ ഘടാടി 
പദാത്ഥങ്ങഠം ആ നിലയില് കാണപ്പെടുന്ന സമയത്തിലും മണ്ണുതന്നെ,. നാമരുപങ്ങളുടെ 
ഉല്പത്തിക്കുമുമ്പും നാശാനന്തരവും മണ്ണൂതന്നെ. എന്ന അനുഭവമുണ്ടെല്ലൊ. അതുപോലെ 
ആകാശാടിഭൂതങ്ങളും തല്കായ്യുമായ ലോകവും വിഭിന്നങ്ങളായിട്ടു ബാഹ്ൃദൃഷ്ട്യാ കാണപ്പെ 
ടുന്നുവെത്ിലും ആവക സകല ഭൂതങ്ങളും ഏകമായ ആത്മസത്തയില് ഇരിക്കുന്നു. ആ ഏക 

ത്തില്ന്ദിന്നുതന്നെ ഇങ്ങിനെ നാനാവിധനാമരൂപങ്ങളോടുകൂടെ വിസ്താരത്തെ പ്രാപിച്ചിരി 
ടന്നു. നാശാനന്തരം ആത്മമാത്രമായി ഭവിക്കയും ചെയ്യുന്നു. സച്ഛാസ്റ്രസത്ഗുരുപദേശാനു 
സരണം ശ്രവണമനനാദ്യഭ്യാസദാര്ഡ്യത്താല് എപ്പയോഠം സാക്ഷാല്കരിക്കുന്നുവോ അപ്പോ 
൦ ആയതി ബ്രഹ്മമായി ഭവിക്കുവാന് അഹനായി. സ്മഷ്യോദയത്തിന്നുമുമ്പേ പ്രതീതമായിരു 
ന്ന അന്ധകാരം സൂഷ്യോദയത്തില് ഇല്ലാതെ ആകുന്നതുപോലെ ആത്മസ്വരൂപബോധമാകു 

ന്ന സ്ൂയ്യന് ഉടിച്ചുകഴിഞ്ഞാല് അതുവരെ കണ്ടിരുന്ന പ്രപഞ്ചം_മനഃകല്പിത്തുച്ഛവസ്ത്_അ 
നസ്ധകാരസദൃശമായിഷന്ന അജ്ഞാനം_ആ ക്ഷണത്തില് ഇല്ലാതെ ആയി. പ്രപഞ്ചമെന്ന 
പ്രതീതിക്കുധിഷ്ണാനുമായിരുന്ന പരമാത്മാവിനെ ബോധിപ്പ്രിക്കവാനുള്ള ഉപയേമായിട്ടു ആ 
ധാരാധേയത്വകല്ലനും ചെയ്തതല്പാഞ്ത പ്രപഞ്ചം സത്യമെന്നുള്ള അഭിപ്രായം ആ ശ്രുതിവാ 
കൃത്ങംക്കില്ല. അതിനാല് അധിഷ്ഠാനം ദശിക്കുമ്വോഠം ആരോപം ഇല്പാത്തതുതന്നെയെന്ന 

നുഭവിച്ചറിയുന്നു, രജജുതത്വം അറിയുന്നതുവരെ പ്രതീതമായ സ്റ്ത്യദശനം ഭ്രാന്തജ്ഞാനും. 
വസ്തുവായ രജജുവിനെ അറിഞ്ഞതോടുകൂടെ ഭൂാനൂ। നശിക്കയും ചെയ്തതുപോലെ സമാധി 

യില് ആത്മസാക്ഷാല്കാരമുണ്ടായ ഉടനെ യതി ബ്രഹ്മസ്വഭപനായി ഭവിച്ചുലെന്നതില് 
സംശയത്തിന്നവകാശമില്ലപ. പെട്ടിയില് പണമിരിക്കുന്നതുപോലെ ആധാരാധേയത്വം ആമ 

ത്മാവിന്നും പ്രപഞ്ചത്തിന്നു തമ്മിലില്ല. രജ്ുവില് സപ്ല്യമെന്നപോലെ ആധാരാധേയത്വം 
ആത്മാവിന്നും പ്രപഞ്ചത്തിന്നും ഉണ്ടെന്നു സാരം. സത്യമായതു” രജ മാത്രം. അതിനെ അ 
തായിട്ടുതന്നെ അറിയാതെ പാമ്പായിട്ടു ധരിച്ചതുപോലെ ആത്മാവിനെതന്നെ പ്രപഞ്ചമാ 
ണെന്നു തെററായിട്ടു ധരിച്ചുവെന്നു ധരിക്കേണം. 

89 അനാദിത്വാന്നിര്ഗുണത്വാത്' പരമാത്മായമവ്യയഃ 

ശരീരസ്ഥോപികൌന്തേയ നകരോതി നലിപ്ൃതേ 

അനാടിത്വാത് ടആടിയില്ലാത്തതെന്ന ഹേതുവാലും, നിഗ്ലൂണത്വാത് ടഗുണങ്ങളോടുകൂടാത്ത 

ത്' എന്ന ഹേതുവാലും, അവ്യയടവ്യയരഹിതനായ, അയംപരമാത്മാടഈ പരമനായ ആ 
ത്മാവും, ശരീരസ്ഥഃ അപിടശരീിരത്തിലിരിക്കുന്നവനാണെജിലും, കൌന്തേയടകന്തിപുതം 
നകരോതിചെയ്യുന്നില്ല, നലിപ്യതേടസ്ത്റശിക്കപ്പെടുന്നതുമില്ല. 

ആത്മാവു സര്വ്വട്രതങ്ങളിലും സമസ്വഭാവനായിരിക്കുന്നുവെന്ന്' ഇതിന്നുമുന്വേ പ 

റഞ്ഞിരിക്കയാല് ഭൂതങ്ങളുടെ നാശത്തില് ആത്മാവും നശിക്കും, എന്ന ഒരു ശങ്ക. തിയി 
ന്നാശ്രയമായ വിറകു നശിക്കുമ്പോഠം തീയ്യും നശിക്കുന്നതുപോലെ എന്ന് ശങ്കക്കു ബീജം. 
ഉപാധി നുശിക്കുമ്പോഠം ഉപഹിതവും നശിക്കും എന്നതു സാമാന്യമായ ന്യായം. അതുകൊ 
ണ്ടു ഉപാധിയായ ദേഹേന്രിയാടിസംഘാതത്തിന്െറ നാശത്തില് ആത്മാവിന്നു നാശം സം 
ഭവിക്കും. അപ്പ്യോഠം നിത്യനല്ലെന്നു വരുന്നു. കുതിര സഞ്ചരിക്കുമ്പോഠം അതിലിരിക്കുന്ന 
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സാരഥിയും സഞ്ചരിക്കുന്നതുപോലെ പ്രകൃതി കമ്മങ്ങറം ചെയ്യുമ്പോ പ്രകൃതികായ്യങ്ങളിലി 
രിക്കുന്ന ആത്മാവിന്നും കമ്മകത്തൃത്വവും തല്ഫലഭോകതൃത്വവും സംഭവിക്കും. അതിനാല് 
അകത്താവ്' അഭോക്താവ്' വിപ്പികാരിയെന്ന വില ആത്മാവിന്നില്ല. എന്നിങ്ങിനെ കഴി 
ഞ്ഞ രണ്ടു ശ്ലോകത്തില് പറഞ്ഞ തത്വത്തെക്കുറിച്ചു വീണ്ടും ശങ്കിച്ച് അതിന്നു സമാധാനം 
പറയുന്നു:-_മുകളില് പറഞ്ഞ രണ്ടുവിധ ശങ്കക്കും അവകാശമില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാല്:-- 

ആത്മാവ് അനാദിയാകുന്നു. ഉല്്പത്തിക്കു കാരണങ്ങാം നിമിത്തം, ഉപാദാനം, എന്ന ര 
ണ്രാണ്'. ആത്മാവിനെ ജനിപ്പിച്ചവനായിട്ടോ ആത്മാവിന്െറ അധിപനായിട്ടോ ആരുമി 
പ. അല്ലെത്കില് ജനിക്കുക എന്ന ആദ്യത്തെ വികാരം ആത്മാവിന്നില്ല “അജോനിത്യ?? എ, 

ന്നാണ് ശ്രുതിവചനം. ഏതിന്നവയവമുണ്ടോ അതിന്നാദിയും വികാരവും ഉണ്ട്. അവയവ 

നാശത്തില് അവയവിക്കും നാശമുണ്ടു്”. ആത്മാവ്” നിരവയവനാകയാല് ആടിയയമില്പ നാ 
ശവുമില്പ. ഭൂതങ്ങഠംക്കു കാരണമുണ്ട്”. കാരണനാശത്തില് ഭതനാശം സമ്മതംതന്നെ. കാര 

ണമില്പാത്തതിനാല് ആത്മാവിന്നു നാശമില്ല. ശബ്ദാടികളോ ഇച്ഛാദേവഷാടികളോ ഗുണകാ 

്യങ്ങളായ പ്രാണാടികളൊ ആത്മാവിന്നില്ലാത്തതിനാലും ആത്മാവിന്നു നാശമില്ല. ട്നിഗ്ഗ 

ണം നിഷ്ട്റലം?” ““അപ്രാണാഹ്യമനോശുക്രഃ??” എന്നാണ് ശ്രുതിപ്രമാണം. ഗുണമായ കാരണ 
ത്തിന്െറ നാശത്തില് ഗുണിയും നശിക്കും എന്ന ന്യായവും നിഗ്ൃണനായ ആത്മാവിനെ 
ബാധിക്കുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടും ആത്മാവിന്നു നാശമില്ല. ടന്ദിത്ോനിത്യറനാം?" എന്നാണ്" 
ശ്രതിവചനം. അനാദിയും നിഗ്ലൂണവുരായതുകൊണ്ടു കാരണനാശംകൊണ്ടോ ഗുണനാശം 

കൊണ്ടോ ആത്മാവിന്നു നാശമില്ലെയ്കിലും ഘടമെന്നപോലെ അന്യയത്തില്നിന്നോ വായ 
വെന്നപോലെ സ്വഭാവത്താലോ നാശം വന്നുകൂടെയോ എന്ന ശമക്കു സമാധാനം:--പര 
മാത്മാവാകയാല് അന്ൃത്തില്നിന്നും സ്വതെതന്നെയും നാശം ആത്മാവിന്നില്ല, അവ്യക്ത 

ത്തെക്കാഠം അതിസൂക്ഷ്മവും നിരവയവവും ആയതുകൊണ്ടു ഖഡ് ഗം അഗ്നിയെന്നിവക്കു വി 
ഷയമല്ലാത്തതിനാല് അന്യവസ്തവില്നിന്നും നാശമില്ല. അഹംപ്രത്യയാത്ഥത്വംന്ദിമിത്തം 
എല്ലാവരിലും ഞാന് ഞാന് എന്ന അനുഭവത്താത്യപ്രകാശിക്കുന്നതുകൊണ്ടെ സ്വതെ നുശിക്കു 

ന്നതുമല്ല. ബുദ്ധ്യാദിസ്ഥൂലാന്തഭാവങ്ങളും നശിക്കുന്നതിന്െറ സാക്ഷിയും നിരാകാരനും നി 
ത്ൃനും പരിപുണ്ണനുമായ ആത്മാവിന്നു നാശമില്ല. ശരീരം ആത്മാവിന്നധികരണമാകയാല് 

അതിന്െറ നാശത്തില് നാശം സംഭിക്കുകയില്ലെയോ എന്നും ശങ്കിക്കേണ്ട. ആത്മാവ്” സ്വയ 
ത്തിന്നും അധിഷ്യാനം സ്വതേ അന്യയാശ്രയമില്ലാതെ സ്വമഹിമാവില്ത്തന്നെ സത്യജ്ഞാനാ 

നന്ദസ്വരൂപേണ വിളങ്ങുന്ന ആത്മാവ് ശരീരത്തിലിരിക്കുന്നുവെന്നുള്ള ശാസ്ത്രവാക്യങ്ങാക്കു 

ശരീരത്തില് സാക്ഷാല്കരിക്കുന്നുവെന്നു മാതൃമാണഭിപ്രായം. ഘടാന്ത്ഗ്ുതമായ ആകാശം 
ഘടാഭാവത്തില് ഇല്ലാതാകാത്തതുപോലെ ശരീരാഭാവത്തില് ആത്മാവില്ലാതെ ആകുന്നില്ല. 

അയസ്താന്തസാന്നിദധൃത്തില് ചലിക്കുന്ന സ്ൃചിയുടെ ചലനാദില്യാപാരം ആ അയസ്ത്ാന്ത 

ത്തെ സംബന്ധിക്കാത്തതുപോലെ ആത്മസാന്നിദ്ധ്യത്താല് പ്രകൃതികാഷ്യങ്ങളായ ബുദ്ധ്യാടി 
കഠം പുണ്യപാപരൂപങ്ങളായ കമ്മങ്ങളെ ചെയ്യുമ്പോഠം ആത്മാവൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. നി 
രവയവനും പരിപുള്ണ്ണുനനുമായ ആത്മാവിന്നു ചലനക്രിയക്കവകാശമില്ല. ““വൃക്ഷ ഇവസ്ത 
ബ്ലോ ടിവിതിഷ്ഠതി?” പൃക്ഷമെന്നപോലെ ചലിക്കാതെ_സ്വസ്ഥാനത്തില്വിന്നിളകാതെ 
പ്രകാശസ്വരൂപനായിരിക്കുന്നു എന്നാണ്” ശ്രുതി. ശരി; സ്വതെകമ്മമില്പ എങ്കിലും ദേഹ 

സ്ഥനായതുകൊണ്ടു ദേഹേ്രിയാടികഠം ചെയ്യുന്ന കമ്മത്തോടു സംബന്ധമുണ്ടാകാമെല്ലൊ 
എന്നും ശമങ്കിക്കേണ്ട. *“തത്സംയോഗീച പഞ്ചമ” എന്ന സ്തൃതിവചനത്താല് പാപംചെ 
യുന്നവനോടു ചേച്ചുയുള്ളവനും പാപിതന്നെയെന്ന ന്യായം ആത്മാവില് യോജിക്കുകയില്ല. 
സംഗംഉണ്ടെമ്മിലല്ലേ പാപബാധ. സംഗമില്ലാതെ ടൂരെഇരിക്കുന്നവനെ പാപംബാധി। 
ക്കയില്ലെല്ലോ. അതുപോലെ നിരവയവത്വം നിമിത്തം ദേഹാദിസംബന്ധമില്ലാത്ത ആ 
ത്മാവിന്നു ദേഹാടി കൃതപുണ്യപാപകമ്മസ്സശത്തിനും അവകാശമില്ല. അതുകൊണ്ടു നിത്യശു 
ഭ്ധബുദ്ധമുക്തസ്വഭാവ ആത്മാ എന്നുള്ള ശ്രുതിക്കു യാതൊരുവിധത്തിലും ബാധയില്ല. 

86. യഥാസവ്ൃഗതം സെമക്ഷ്മ്യാദാകാശം നോപലിപ്യതേ 

സവ്ൃത്രാവസ്ഥിതോദേഹേ തഥാത്മാനോപലിപ്യതേ. 
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സ്വഗതം -എസത്ും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന, ആകാശം-ആകാശം, സെരക്ഷ്മ യാത് അതിസൂക്ഷ്മ 
ത്വംന്ദിമിത്തം, യഥാ നൂ ഉപലിപ്യതെ-എപ്രകാരംലേപനംചെയ്യപ്പെടന്നില്ലെയോ, തഥാ 
അപ്രകാരം, സവ്യത്രദേഹേ-എല്ലാഭൂതങ്ങളിലും, അവസ്ഥിതഃ ആത്മാടസ്ഥിതിചെയ്യുന്ന 

ആത്മാവ്. ൩ ഉപലിപ്യതേടസ്സറിക്കപ്പെടന്നില്ല. 

ആത്മാവില് കര്ത്തുത്വഭോകതയത്വാദി യാതൊരുവിധവികാരവും ഇല്ലെന്നുറപ്പിച്ചതിനെ 
മന്ദാധികാരികഠംകൂടെ ധരിച്ച്' സ്വരുപസാക്ഷാല്കാരംസമ്പാടിച്ച്' സംസാരബന്ധത്തില് 
നിന്നു മുക്തന്മാരാകേണം എന്ന കരുണയോടുകൂടെ സ്ഥുണാഖനനന്യായേന (കത്തിയുറപ്പി 
ന്ന മട്ടില്) സ്ഥാപിതമായതിനെത്തന്നെ വീണ്ടും ദുഷ്ടാന്തപൂവ്വം മുറപ്പിക്കുന്നു:-_ശരീരേ 
യ്രിയപ്പാണമനോബ്ുദ്ധ്യാദിസംഘാതമായ ഉപാധി അതിന്െറ പ്രാരബ്ലാനുസരണം ഇരിക്കു 

കയോ നശിക്കുകയോ എന്തോ ചെയ്തുകൊള്ളട്ടെ അവയാല് ചെയ്യപ്പെടുന്ന യാതൊരു ല്യയാ 
ചാരവും തല്ഫലഭൂതസുഖഭഃഖാദ്യവസ്ഥാഭേടങ്ങളും ആത്മാവിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഏതൊ 
രു മനുഷ്യനും വിചചാരജന്യജ്ഞാനത്താല് ആത്മാനന്ദമൂത്തിയായിട്ടു ജീവയുക്തപദവിയില് 

പരിലസിച്ചുകൊള്ളേണം. ഞാന് കത്താവ്', ഭോക്താവെന്നഭാവത്തിന്നു ഒരുവിധത്തിലും 

അവകാശമില്ല. എങ്ങിനെയെന്നാല്:-_ആകാശം സവ്യൃതരനിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവയവമി 
പ്ലാത്തതുകൊണ്ടു ഗമനാഗമനാദില്യാപാരം ആകാശത്തിലിരിക്കുന്നില്ല. ഘടംമാം എന്നി 

ങ്ങിനെ കാണപ്പെടുന്നതും കാണപ്പെടാത്തതുമായ സവ്വമൂത്തദവ്യങ്ങളിലും ്യാഫ്്ി ആകാശ 

ത്തിന്നുണ്ട് . തന്നാല് വ്യാപിക്കപ്പെടന്ന ഏതൊരു വസ്ത്രവിനെ കാട്ടിലും അതിസ്തുക്ഷ്തുമായ 

തുകൊണ്ടു ആവക വസ്തരക്കളടെസ്ഥിതി ഗത്യാദികളായ യാതൊരുവ്യാപരരമോ തല്ഫലമോ 
ആകാശത്തെ ബന്ധിക്കുകയോ സ്റ്റശിക്കുകയോ വികാരപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. അതു 
പോലെ ആത്മാവു് സകലചരാചര മൂത്താമൂത്തദവ്യങ്ങളിലും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നുവെയിലും 

അവയുടെ വ്യാപാരങ്ങളോ തല്ഫലങ്ങളോ ശീതവാതാതപങ്ങളോ ആത്മാവിനെ സ്തൃശിക്കു 

ന്നില്ല എന്നു സൂക്ഷ യാ കണ്ടുകൊള്ളേണം. ഇപ്രകാരമുള്ള ശരിയായ കാഴ്ച്യയാല് (സ 
മൃഗ് ഭശനുത്താല്) അവില്യാബന്ധത്തില്നിന്നു വിട്ടിരിക്കുന്ന യതികഠംക്ക്' യാതൊരുവിധ 
കമ്മബാധയുമില്ല. ഏതുകാലത്തിലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇനി ഉണ്ടാകയുമില്പ. അന്ധകാരസലൃശ 

മായ അജ്ഞാനത്താല് ഉണ്ടെന്നുള്ള ഭൂാന്തിയുണ്ടായി. വിചാരജന്യമായ ജ്ഞാനത്താല് അതു 
നശിക്കയുംചെയ്തു. ആനന്ദമനുഭവിച്ചുംകൊണ്ടു ജീവനമൂക്തിസുഖത്തെയും ശരീരപാതാ൯ 

ന്തരം കൈവല്യത്തെയും അടഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ, എന്നു അജ്ഞാനുവിലൃത്ത്യപായത്തെ ഉപദേ 
ശിച്ച പരമഗുരുവിനെ മറക്കാതെയിരിക്കുന്ന ഏതൊരു വിവേകിക്കും ഈ സ്ഥാനം എ, 

ന്നെന്നും ഇള്ളതുതന്നെ എന്നു ധരിച്ചുകൊള്ളേണം. ഇത്രയും പറഞ്ഞതില്ഡിന്നു യാതൊരു 
കമ്മവും ആത്മാവിനെ ബാധീക്കാത്തതുകൊണ്ടു എന്തുംചെയ്യാമെല്ലൊ എന്നാരെങ്കിലും വി 
ചാരിക്കുന്നുവെമില് അവരതൃയന്തം അവിവേകികഠം എന്നു മാത്രമേ പറവാനുള്ള. ശ്രവിച്ച 
തും പഠിച്ചതും ശ്രമിച്ചതുമെല്ലാം എന്നു മാത്രമല്ല മനുഷ്യജന്മംസിദ്ധിപ്പതും നിഷ്ണുലം എന്നു 
ദിഞ്ഞ്' സദാസമസ്വഭാവത്തെ പരിതൃജിക്കാതെ സമ്പൂണ്ണുപ്ൃത്ത്യാ സ്ഥിതിചെയ്യേണ്ടതാ 
വശ്യം. 

934. യഥാപ്രകാശയത്യേകഃ കൃല്സ്തറം ലോകമിമംരവിഃ 

ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രീതഥാ കൃല്സ്തറം പ്രകാശയതി ഭാരത! 

ഏകുരവിടഒരുസ്യയ്യുന്, ഇമം കൃത്സ് നം ലോകം-ഈ സവ്വലോകത്തെ, യഥാപ്രകാശയതിട 

എപ്രകാരം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നുവോം, ത്ഥാക്ഷേത്രിടഅപ്രകാരം ആത്മാവ്, ഭാരത!ടഹേ ബു 
ദ്ധിശാലിന്, കൃത്സ്നം ക്ഷേതരംസമസ്തശരീരത്തെയും, പ്രകാശയതിടപ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. 

ശ്രുതി,യുക്തി, അനുഭവം എന്ന മൂന്നുവിധത്തിലും നിരൂപണംചെയ്യുമ്പോഠം പ്രകട 
തിയും തല്കായ്യുമായ ജഗത്തും പരമാത്മാവിനെ ബന്ധിക്കുന്നില്ല. പരമാത്മാവില് പ്രകൃ 
തി, ബീജത്തില് അങ്കരശക്തിയെന്നപോലെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നുവെന്നറിഞ്ഞിട്ടു ആത്താവു 

സമനിലയില് സവ്യദാസ്വസ്വരൂപേണ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നുവെന്നറിയുന്ന യതി മുക്തനാക 
ന്നുവെന്നു സ്ചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു ക്ഷേതൃത്തില്ന്ദിന്നു ക്ഷേതൃജ്ഞനെ വേര്തിരിച്ചറിവാനീയ 
ദ്ധ്യായത്തില് വിവരിച്ച സകലസംഗതികളേയും ചുരുക്കിക്കാണിച്ചുംകൊണ്ടഭധ്യായത്തെ രുപ 



0 പതിമുന്നാം അദ്ധ്യായം 

സംഹരിക്കുന്നു:-_ഒരേ ഒരുസ്ൃയ്യന് ഭൂമ്യാടിസകലലോകത്തെയുംപ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. ജഡങ്ങളാ 
യ ഘടാടിസകലപദാത്ഥങ്ങഠാക്കും പ്രകാശം സൃൂഷ്യയന് നിമിത്തമുണ്ടാകുന്നു. ഘടമാണിത്', പ 
ടമാണിത്', എന്നിങ്ങിനെ പദാത്ഥങ്ങളുടെ സ്ത്റൂരണം തേജോനിധാനമായ സ്ൃഷ്യന് ന്ദിമിത്തമു 

ണ്രാകുന്നു. പദാത്ഥങ്ങഠം അനേകം. സൃയ്യന് ഏകന്. ആ പടാത്ഥങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന 

സൂയ്യുനോ സ്വപ്രകാശത്താല് സ്വതേ വിങ്ങുന്നു. പദാത്ഥങ്ങളുടെ നാനാത്വം ഉച്ചനീചത്വം 
ഒന്നും സുഷ്യ്നെ സംബന്ധിക്കുന്നില്ല. ഇതുപോലെ പ്രകൃതിയേയും തല്കായ്യുമായ സകലവ 
സ്തൂക്കളേയും ക്ഷേത്രം എന്നു അധ്യായാരംഭത്തില് പറഞ്ഞ ബ്രഹ്മാദിസ്ത്ം പയ്യുന്തമുള്ള സ 

വ്ൃമൂത്തികള്ശേയും ഉള്ളിലും പുറത്തും വൃ ്യാപിച്ചുകൊണ്ടു്” ക്ഷേത്രി_ക്ഷേതരജഞ്നു ആത്മാവു _ 

സ്വസാന്നിധ്യത്താല് അതാതുനിലയില് പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. ക്ഷേതം_ കൃഷി_ക്ഷേ 
ഷിസ്ഥലത്തെ കാണുന്നവന് രണ്ടും രണ്ടെന്നതുപോലെ ശരീരവും ആത്മാവും ൪ 
കാണുന്നവന് കാണത്തക്കത്'. പ്രകാശ്യം പ്രകാശകന്, ഭരിക്കുന്നവന് ഭരിക്കുവാനുള്ള 
എന്ന ബഹുവിധത്തില് ആത്മാവിന്നു പ്രകൃതിയില്നിന്നു ഭേദമുണ്ടെന്നുള്ള കാഴ്്യയാണ് ബ 
ന്ധനിപ്പത്തിക്കുള്ള പരമോപായം എന്ന്" സ്ൃചിപ്പിച്ചു. 

96. ക്ഷേത്രക്ഷേത്രജ്ഞയോ രേവമന്തരം ജ്ഞാനചക്ഷുഷാ 

ഭതപ്രകൃതിമോക്ഷംലച യേവിദുയ്യാന്തിതേ പരം. 

ക്ഷേതരക്ഷേതൃരഞയോഃ-ക്ഷേതൃത്തിന്െറയും ക്ഷേതരത്ഞനെറയും., ഏവം അന്തരംടഇപ്ര, 

കാരമുള്ള ഭേടത്തേയും, ഭതപ്രകൃതി മോക്ഷംചടംഭൂതത്തിനെറയും പ്രകൃതിയുടേയും അഭാവത്തെ 
യും ജഞാനചക്ഷുഷാട അറിവാകുന്ന കണ്ണുകൊണ്ടു, യേ വിട॥ഏതൊരുത്തല് അറിയുന്നു 
വോ, തേ-അവര്, പരംടപര ബ്ൃഹ്മത്തെ, യാന്തിടപ്രാപിക്കുന്നു. 

ഈ അധ്യായത്തിലെ സാരാംശത്തെയും ഫലത്തെയും സ്ൃചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടവസാനി 
പ്പിക്കുന്നു:-_പ്രകൃതിയെ ക്ഷേത്രം എന്ന ശബ്ദത്താലും പുരുഷനെ ക്ഷേതൃജ്ഞന് എന്ന ശബ്ദ 

ത്താലും കാണിച്ചു. ശരീരം_സകലമൂത്തദ്യവ്യവും പ്രകൃതിപരിണാമം_അത്ിനെ അറിയുന്ന 

ക്ഷേത്രജ്ഞന് പുരുഷന്. ചൈതന്യസ്വരൂപം. പ്രകൃതിപരിണാമജഗത്ത്' അറിയപ്പെടുവാന് 
(യോഗ്യമായ വസ്തു. അറിയുന്നവന് പുരുഷന്. ഇങ്ങിനെ രണ്ടിന്നും ഭേദമുണ്ട്. ക്ഷേതൃജ്ഞന് 

ആത്മാവ്. ക്ഷേത്രം ശരീരം. എന്ന് ഇവിടെ സ്ററ്ഠൂമാക്കീട്ടുണ്ട്'. രണ്ടിന്െറയും ഭേദത്തെ 
അറിവാകുന്ന സൃൂക്ഷ്ടദൃഷ്ഠികൊണ്ടു കാണേണം. അതുപോലെതന്നെ ഭൂതപ്രകൃതിമോക്ഷത്തെ 
യും അറിയേണം. ഭൂതമെന്നാല് സ്ഥൂലമായി കാണപ്പെടുന്ന സവ്വവും അടഞ്ങീട്ടുള്ള ലോകം. 

പ്രകൃതിയെന്നാല് അസ്സ്റഷ്ടനാമരൂപാത്മകവും ജഗല്കാരണവുമായ അവ്യക്ത അതു രണ്ടും 
വാസ്തവമല്ല. അജ്ഞാനാവസ്ഥയില്, നിദ്ദാകാലത്തില് കാണപ്പെടുന്ന പദാത്ഥമെസപോ 

ലെ കാണപ്പെടുന്ന ശരീരാദിസവ്വവും ജ്ഞാനോദയത്തില് മിഥ്യാഭതമെന്നും അറിയേണം. 
ആ അറിവിന്െറ സ്വരൂപത്തെയും ഉുണ്ടാവാനാവശ്യമായ ശ്രവണമനനാദികളെയും പ്രതി 

പാടിച്ചിട്ടണ്ടു'. ഇങ്ങിനെ പ്രകൃതിയേയും തല്കായ്യമമായ ജഗത്തിനെയും മിഥ്യയാണെന്നും 
നിതൃശുദ്ധബുഭ്ധമുക്തസ്വഭാവനായ ആത്മാവു മാത്രം സത്യമെന്നും ആ ആത്ധാവുതന്നെ 
ഞാനെന്നും കരതലാമലകംപോലെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന യതികഠം ശരിരപാതാനന്തരം കൈ 
വല്യത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. 

ഇതി ശ്രീമത് ഭഗവല്ഗീതാ സൂപനിഷഠംസു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം യോഗശാസ്റ്രേ ശ്രീ 
ല്ല്രാജജുനസംവാടേ ക്ഷേതരക്ഷേതരജ്ഞവിഭാഗയോഗോനാമ തൂയോദശോഭ്ധ്യായഃ സമാപ്പൂഃ 

ശുഭം ഭൂയാല്. 



ഒറം നമോദഗവതേവാസുദേവായ, 

ശ്രീമല്ഭഗവല്ഗീതയില് 14.0൦ അദ്ധ്യായം. 

ക ശ്രീഭഗവാനുവാചടംശ്രീഭഗവാന് പറഞ്ഞ. 

1. പരം ഭൂയഃ പ്രവക്ഷ്യാമി ജ്ഞാനാനാം ജ്ഞാനമുത്തമം 

യല്ജ്ഞാത്വാമുനയഃ സ്വേ പരാം സിദ്ധിമിതോ ഗതാഃ. 

കഴിഞ്ഞ അദ്ധ്യായത്തില് ശരീരത്തില്നിന്നു വേറിട്ടിരിക്കുന്ന ആത്മാവ് നിതൃമുക്ത 
നും സച്ചിദാനന്ദഘനസ്വരുപനുമാണെന്നും സദസദ്യോനികളില് ജനിപ്പാന് കാരണം ഗു 

“ അസംഗമാണെന്നും സ്ഥാപിച്ചതിന്െറ ശേഷം ഗുണങ്ങളുടെ സ്വരൂപത്തെയും, ആ ഗുണ 

ഞ്ങം പുരുഷനെ എങ്ങിനെ ബന്ധിക്കുന്നു, പുരുഷന്നു ഗുണബന്ധമോചനം എങ്ങിനെ സി 
കിക്കും എന്ന സംഗതികളെയും വിസ്തരിച്ചു കാണിക്കുവാന് 140൦ അധ്യായം ആരംഭിക്കുന്നു. 

'ജഞ്ഓനംടഈ അറിവ്, ജ്ഞാനാനാംടഇതരജ്ഞാനങ്ങളുടെ മദ്ധ്യത്തില്, പരം ഉത്തമംഅ 
തൃന്തം ഉതകൃഷ്ഠമാകുന്നു, ഭയഃംവിണ്ടും, പ്രവക്ഷ്യാമിടനന്നായിട്ടുപദേശിക്കാം, യല്ജ്ഞാ 
ത്വാടയാതൊന്നിനെ അറിഞ്ഞിട്ട്, മുനയദസര്വെടഎല്ലാ മുനിമാരും, ഇത ഇതില്നിന്നു 
വിട്ടവരായിട്ടു, പരാംസിദ്ധിംഭപരമസിദ്ധിയെ, ഗതാഃടപ്രാപിച്ചവരാകുന്നു. 

പ്രകൃതി മൂന്നുവിധ ഗുണഭാവങ്ങളെകൊണ്ടു ജഗത്തിനെ മോഹിപ്പിക്കുന്നു. ഇചല്ഛാദ്വേ 
ഷം മുതലായ ദ്വന്പങ്ങഠംനിമിത്തം ജീവജാലം അധഃപതിക്കുന്നു, എന്നിങ്ങിനെ പ്രകൃതിയു 
ടെ മൂന്നു ഗുണങ്ങളെ ഇതിന്നു മുമ്പേ അവിടവിടെ സ്ൃലിപ്പിച്ചിട്ടണ്ടു' എമ്മിലും ആ ഗുണങ്ങ 
ളെക്കറിച്ചു ഞാന് നിന്നോടു ഹേ അജജ്ുന। സ്റ്റഷ്യമായി വിസ്തരിച്ച പറയാം, ഗുണങ്ങളെയും 
തതകായ്യുങ്ങളെയുംകുറിച്ചിപ്പോഠം ഞാന് പഠയുന്നതിനെ നന്നായറിയുന്നതു സാംഖ്യം, യോ 

ഗം കമ്മം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിനെ അപേക്ഷിച്ചും, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേതൃജ്ഞന് എ, 

ന്നിങ്ങിനെ ഇതിന്നടുത്തു കഴിഞ്ഞെ അഭ്ധ്യായത്തില് പറഞ്ഞവയെക്കറിച്ചുള്ള അറിവിനെ 
ക്കാട്ടിലും ശ്രേഷ്ലമാകുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാല് ഉത്തമമായ പരമപുരുഷാത്ഥത്തിന്െറ അ 
ന്തരംഗസാധനം തതാകുന്നു. രോഗാദിബാധകഠം ഉണ്ടായതിന്നുശേഷം അതിനെ മാറവവാനു 

ള്ളൂ മാഗ്ഗം അറിയുന്നതിനെക്കാഠം രോഗാദിബാധ പിടിപെടാതിരിപ്പാനുള്ള മാഗ്ഗം അറിയു 
ന്നത് അത്യത്തമമാണെല്ലെൊ. ശ്രവണാദികഠംനിമിത്തം സിദ്ധിച്ച ഞാനം രക്ഷപ്പെടുത്താ 

നുപകരിക്കുന്നതിനാലും ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കുന്നതിന്നുള്ള ജ്ഞാനം മുക്തിക്കു പരമകാ 

രണമാകുന്നതിനാലും ഈ ജഞ്ഞനത്തെ പ്രാപിച്ചു ശുകാദികളായ സകല യതികളും തിഗുൂണ 
ബന്ധത്തില്നിന്നു വേറിട്ടു പരമകൈവല്യത്തെ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട നിണക്കു 
ഞാന് ചെയ്യുന്ന് ത്രിഗുണസ്വരൂപോപദേശത്തെ നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടുകൊഠംക. 

9, ഇദം ജ്ഞാനമുപാശ്രിത്ൃയ മമസാധമ്മ്യമാഗതാഃ 
സഗ്ല്ല്പിനോപജായന്തേ പ്രലയേ നവ്ൃഥന്തിച. 

ഇദംജ്ഞാനംഈ ഇഞാനത്തെം ഉപാശ്രിതു യ ആശ്രയിച്ചിട്ടു, മമസാധര്മ്യം-എന്െറ സമാ 
നൂധമ്മത്തെ, ആഗതാഃടപ്രാപിച്ചവര്, സഗ്ലേഅപിടമഹദാദിതത്വങ്ങളുടെ ഉല്പത്തികാല 
ത്തിലും, നു ഉപജായന്തേടജനിക്കുന്നില്ല, പ്രലയേംപ്രലയത്തില്, നവൃഥന്തിചടളഖിക്കു 
ന്നുതുമില്ല. 

മൂമുക്ഷുക്കഠം ഗുണത്രയസ്വരൂപജ്ഞാനം സമ്പാടിപ്പാന് അധികം ശ്രദ്ധിക്കേണം 
എന്നു ധരിപ്പിക്കവാന് ആ ജ്ഞാനം മുക്തിക്കു പരമകാരണം എന്നു പറഞ്ഞതിനെ ഒന്നുകൂ 

ടെ ബലപ്പെടത്തുന്നു: - ഇപ്പോഠം ഞാന് പറവാന് ഭാവിക്കുന്ന ജ്ഞാനം സിദ്ധിച്ചവര് ചെ 
യ്യേണ്ടതെന്താണെന്നറിജ്ഞ് നിരന്തരബ്രഹ്മനിഷ്ലയെ ആശ്രയിച്ചിട്ടു എന്െറ സമാനധ 
മ്മത്തെ_പരിപൂണ്ണഭാവത്തെ_പ്രാപിച്ചവരായിട്ടു മഹത്തത്വാടികളുടെ ഉല്പത്തികാലത്തി 
ലും തുല്ഭവിക്കുന്നവരല്ല. ബ്രഹ്മാവിന്നുപോലും ആ കാലത്തില് ഉല്ഭവമുണ്ടു', ഇവക്കില്ല. 



904 പതിനാലാം അദ്ധ്യായം 

അതുപോലെത്തന്നെ ബ്രദഹ്മപ്രലയത്തിലും ഇവക്കു ചലനമില്ല. ജനനകാരണമായ പ്രകൃതി 

ബന്ധം നിമ്മൂലം നശിച്ചതിനാല് ഇവര് നിതൃനിരതിശയാനന്ദസ്വരൂപനായ എന്നില് ഏ 
കമായി ഭവിച്ചവരാകന്നു. ബഹ്മാവിന്െറ ജനനത്തില് മറവള്ള സകല ജീവന്മാക്കം ജനന 
വും പ്രലയത്തില് നാശവും ഉണ്ടാകുമെന്നു മുമുക്ഷുക്കഠംക്കു സംശയമുണ്ടാകാതിരിപ്പാന് ഇ 

ങ്ങിനെ വിവരിച്ചതാണെന്നു ധരിക്കേണം. 

8. മമയോനിമ്മഹല് ബ്രഹ്മതസ്മിന് ഗഭം ദധാമ്യഹം 

സംഭവഃ സവ്ൃഭതാനാം തതോ ഭവതി ഭാരത ്ി 

മഹത് 'ബ്യഹ്മമഹത്തായ ബ്രഹ്മം അവ്യക്തം, മമ യോനിടേഎന്െറ ഉപാഗിയുകുന്നും ത 
സ്കിന് അതില്, അഹം-ഞാന്., ഗ൪ം:വിയ്യത്തെ, ദധാമിടആധാനം ചെയ്യുന്നു, ത്തഃട്ടഅ 
തില്നിന്നു, ഭാരത!ട-ഹേ അമാജുന। സര്വഭൂതാനാം-സകല ഭൂതങ്ങളുടെയും സംഭവ... 
ഭവം, ഭവതിടമുണ്ടാകുന്നു. വ 

സത്വാദിഗുണത്രയ സാമ്യാവസ്ഥയാകുന്ന ലക്ഷണത്തോടുകൂടിയ പ്രകൃതി ഇരശ്വര 
നില് ഇരിക്കുന്ന ശക്തി യഠതൊന്നോ അത്' അതില്നിന്നുണ്ടായിരിക്കുന്ന സകലകാഷ്ുങ്ങളെ 
ക്കാഠം മഹത്തായതുകൊണ്ടും ബ്രഹ്മോപാധിയാകയാല് ബ്ലഹത്തായതുകൊണ്ടും മഹത്തായ 
ബ്രഹ്മംഎന്നു പറയപ്പെടുന്നു. ജഗത്തിനന്െറ ബിജമായ അത്ത് അവ്യക്തംഎന്നു പറയപ്പെട 
ന്ന ആ പ്രകൃതി എന്െറ ഉപാധിയാകുന്നു. അതില് ചൈതന്യസ്വരൂപനായ ഞാന് ആ പ്രകൃ 

തിയുടെയും തര്ഗുണങ്ങളുടെയും വികാരരൂപേണയുള്ള പരിണാമത്തിന്നായ്ക്ൊണ്ടു എന്െറ 
വീയ്യത്തെ_ചൈതന്യത്തെ_ആധാനംചെയ്യുന്നു. ഞാനതില് പ്രതിഫലിക്കുന്നു_പ്രതിബിം 
ബിക്കുന്നു_അതില്നിന്നു_എനെറ പ്രതിബിംബസാന്നിര്ധ്യംനിമിത്തം മഹദാദികളായ സര് 
പ്ൃഭതങ്ങളും അവയുടെ സമ്മേളനുംനിമിത്തം നാലുവിധ പ്രാണിവഗ്ലുങ്ങളും ഉത്ഭവിക്കുന്നു. 

അതുകൊണ്ടു പ്രമൃതിക്കും തല്ഗുണങ്ങഠംക്കം അവയുടെ കാഴ്യത്തെ നിവ്വഹിപ്പാനുള്ള ശക്തി 
സ്വതേയുള്ളതല്പ. എനെ സാന്നിദ്ധ്യംനിമിത്തം ഉണ്ടായതാകുന്നുവെന്നു ധരിച്ചുകൊംക. 
പ്രകൃതിമാതാവും ബീജാധാനംചെയ്യുന്ന ഞാന് പിതാവുമാണെന്നു സൃചിപ്പിച്ചു. 

4. സവ്യയോനിഷു കൌന്തേയമൃത്തയഃ സംഭവന്തിയാഃ 
താസാം ബ്രഹ്മമഹല്യോനി രഹം ബീജപ്രടഃ പിതാ. 

സവ്യയോനിഷുടസകല യോനികളിലും, യാഃ മൂത്തയഃഏതേതു മൂത്തികഠം, സംഭവന്തിടള 
ണ്ടാകുന്നുവോ, താസാംടഅവയുടെ, യോനി ഉല്പത്തിസ്ഥാനം, മഹത് 'ബൃദ്മടമുന്പറ 

ഞ്ഞ മഹത്തായ ബ്രഹ്മം (അവ്യക്തം:--പ്രകൃതി) ആകുന്നു, ബീജപ്രദമടവിത്തിടുന്ന, പിതാ 
അഹംടപിതാവു ഞാനാകുന്നു. 

ഈശ്വരാനുഗഹബലത്താലാണ്' ജഗത്തിനെ ഉല്ഭവിപ്പിക്കുവാന് പ്രകൃതിക്കു സാ 
ധിച്ചതെന്നു മുമ്പേ കാണിച്ചശേഷം സപവ്വജഗത്തിന്െറ മാതൃസ്ഥാനം പ്രകൃതിക്കും, ഗരാധാന 
കാരണത്വം നിമിത്തം പിതൃസ്ഥാനം ഇരശ്വരന്നുമാണെന്നു സ്തറഫ്ഠമാക്കുന്നു:-_-ഹേ എന്റെറ 
പിതുസോടരീപൃത്ര! നിന്െറ മോഹനിപ്ത്തിക്കായിട്ടു ജഗടുല്പത്തിരഹസ്യത്തെ ഞാനുപ 
ദേശിക്കുന്നതിനെ ശ്രദ്ധിച്ചു കേഠംക്കുക. ദേവമനുഷ്യതിദ്യ്രര്ദികളായ സകല യോനികളി 
ലും ഏതേതുവിധ പ്രാണിദേഹങ്ങഠം ഉണ്ടാകുന്നുവോ അവയുടെ ഉല്പത്തിസ്ഥാനം മൂലപ്ര 

കൃതിയാകുന്നതിനാല് മാതൃസ്ഥാനം പ്രകൃതിക്കും അതില് ഗഭാധാനുംചെയ്യുന്നത്' സവ്വേശ്വര 
നായ ഞാനായതുകൊണ്ടു” പിതൃസ്ഥാനം എന്ിക്കുമാകുന്നു. എന്നാല് പ്രകൃതിയാകട്ടെ എ 
ന്നില്ന്ദിന്നു ഭിന്നയല്ലാത്തതുകൊണ്ടു ജഗന്മാതാവും പിതാവും ഞാന്തന്നെഎന്നും കാരണ 

ത്തില്നിന്നു കായ്യയം ഭിന്നമല്ലെന്നുമുള്ള ന്യായപ്രകാരം ജഗത്ധ്വരൂുപത്തില് വിളങ്ങുന്നവന് 
ഞാന്തന്നെയെന്നു ബുഭ്ധിശാലിയായ നീ ധരിച്ചുകൊള്ളേണം എന്നു ഇതുവരെ വിവരിച്ച 
തില് സ്തുഷ്ടമാക്കീട്ടുണ്ടു്. ഇതില്നിന്നു മോക്ഷാത്ഥികഠം ധരിക്കേണ്ടതായ സാരം: ജഗന്മാ 

താവായ പ്രകൃതിയുടെയും ജഗല്പിതാവായ സര്വ്വേശ്വരന്െറയും പ്രസാദംകൊണ്ടെ മാത്രമേ 
മോക്ഷം സിഭ്ധിക്കയുള്ള. പ്രകൃത്യംശംബുദ്ധി. അതില് രാഗാദിദോഷമില്ലാതാകുന്നതു യാ 

തൊന്നോ അതാണ് പ്രകൃതിജനനി പ്രസാടിച്ചുവെന്നതിഒെറ ലക്ഷണം. ബുദ്ധിയില് പ്രതി 
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ഫലിച്ചിരിക്കുന്ന അ്ഞാനും യാതൊന്നോ അതാണ് സപവ്വേശ്വരാംശം. ആ ജ്ഞാനത്താല് ഇ 
വ്രിയപ്രീതികരങ്ങളായ വിഷയങ്ങ ദുഫ്പങ്ങളും ബന്ധഹേതുക്കളുമാണെസാറിവാന് സാധി 
ചയുവെങ്മില് സര്പ്വേശ്വരപ്രസാദവും സിദ്ധിച്ചു. അനന്തരഫലം മുക്തി, എന്നാകുന്നു. “ജ്ഞാ 
നപ്രസാദേനു വിശുദ്ധസത്വഃ” ജ്ഞാനം തെളിഞ്ഞാല് അന്തഃകരണം തെളിഞ്ഞ. ““തംഹ 

ദേവം ആത്മബുദ്ധിപ്രകാശം?” ബുദ്ധിയെ പ്രകാശിപ്പ്ിക്കുന്ന ആ ദേവനെ ഞാന് ശരണംപ്രാ 
പിക്കുന്നു. എന്നായിരിക്കണം മോക്ഷേച്ഛുയുള്ളവനെറ പ്രാത്ഥന, എന്നിങ്ങിനെ ഉപനിഷ 
ഒ്യാക്യങ്ങളും. “*ബുദ്ധിപ്രസാടാച്ച ശിവപ്രസാദാല് ഗുരുപ്രസാദാല് പുരുഷസ്യമുക്തി്? എ 
ന്നിങ്ങിനെ സ്ത്തിവാക്യങ്ങളും മേല്കാണിച്ച രഹസ്യാത്ഥം അടങ്ങിയവയാകുന്നു. 

5. സത്വം രജസ്തുമ ഇതിഗുണാഃ പ്രകൃതിസംഭവാഃ 

നിബധ് നന്തി മഹാബാഹോ ദേഹേദേഹിനമവ്യയം. 
ഹ് മഹാബാഹോംനീണ്ട കൈകളോടുകൂടിയ അജ്ജയന്പ, സത്വം രജഃതമ ഇതി സത്വം രജസ്സ് 

തമസ്സ്സ്' എന്ന, ഗുണാഃഗുണങ്ങാം, പ്രകൃതിസംഭവാഃടപ്രകൃതിയില്നിന്നുത്ഭവിക്കുന്നവയാകു 
ന്നും അവ്യയംടനാശമില്ലാത്തതായം ദേഹിനം-ആത്മാവിനെ., ദേഹേം-ദേഹത്തിത്, നിബ 

ധിനന്തിടബന്ധിക്കുന്നു. 

പ്രകൃതിക്കും തല്ഗുണങ്ങഠംക്കും സ്വകായ്യുനിവ്യഹണസാമത്ഥ്യം ഭഗവദനുഗുഹത്താല് 
സിദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നുപദേശിച്ചശേഷം ഗുണങ്ങളെ വിഭജിപ്പുംകൊണ്ടു' ജീവനെ ബന്ധി 
ക്കുന്നത്" ആ ഗുണങ്ങളാണെന്നുപദേശിക്കുന്നു. സത്വം, രജസ്സ് തമസ്സ് എന്ന മൂന്നുഗുണങ്ങം 

പ്രകൃതിയാകുന്ന ഉപാദാനത്തോടുകൂടിയവയാകുന്നു. സത്വാദിഗുണങ്ങഠം ശെധഷ്ണപ്യാദിഗു 
ണങ്ങളെന്നപോലെ ദ്രവ്യത്തെ ആശ്രൂയിച്ചിരിക്കുന്നവയല്ല. പിന്നെയോ പ്രകൃതിസ്വരുപം 
തന്നെ, പ്രകൃതിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന ഭിന്നഗുണങ്ങളല്ലെന്നു സാരം. അതുകൊണ്ടെ പ്രകൃതി 
യേതുവിധം സര്വ്വഗതയോ അതുപോലെ സത്വാദികളും സവ്വഗതങ്ങളാകുന്നു. കായ്യുകാരണാ 

ഭേടന്യ്യായത്താല് പ്രകൃത്യാത്മകം ജഗത്ത്' എന്നതുപോലെ ഗുണാത്മകം ജഗത്തെന്നു കണ്ടു 

കൊള്ളണം. പുറമേ ശബ്ദാടിവിഷയങ്ങളായിട്ടും അന്തഭാഗത്തില് രാഗദ്വേഷാടികളായിട്ടും 
പരിണമിച്ചിരിക്കുന്ന സത്വാദിഗുണങ്ങം സ്വതേ നാശരഹിതനാണെങ്കിലും ആത്മാവിനെ_ 
പ്രതൃഗ്'സ്വരൂപത്തെ ആച്ചാദനംചെയ്തിട്ടു ദേഹാത്മഭാവത്തെ ജനിപ്പിപ്പിട്ട ദേഹത്തില് 
ബന്ധിക്കുന്നു. ദേഹധമ്മങ്ങളായ സകല വികൃതികളും തനിക്കുള്ളതാണെന്നു ആത്മാവുതന്നെ 
വിചാരിക്കുന്നു. അതിനാല് നാശരഹിതനായ ആത്മാവു” ജനിമൃതികളുള്ളവനാണെന്നു തെ 
ററായിദ്ധരിച്ച്' സംസാരത്തില് കുഴുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പരമാത്മാവായിത്തന്നെയിരിക്കുന്ന ജീ 

വന്നു ബന്ധത്തെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്' സത്വാദിഗുണങ്ങളാണെന്നു ധരിക്കേണം. ഇതിന്നു 

മുമ്പേ 18൨൦ അധ്യായത്തിലും അതുപോലെ മറവചില അദ്ധ്യായങ്ങളിലും ആത്മാവിന്ന്* 

ഇന്ദരിയങ്ങളോടു ചേച്ചയില്ലം പ്രകൃതിയാണ് കമ്മംചെയ്യുന്നത്; ആത്മാവു കമ്മത്തോടോ 
തതഫലത്തോടോ ചേരുന്നില്ല. ജനിക്കുന്നില്ല മരിക്കുന്നില്ല എന്നിങ്ങിനെ പറഞ്ഞിരിക്കെ 
ഇപ്പ്യോഠം പറയുന്നത്” അതിന്നു വിരോധമായിട്ടല്ലയോ എന്നു ശങ്കിക്കേണ്ട. കൂടസ്ഥനും അ 

സംഗനും ജ്ഞാനസ്വരൂപനുമായ ആത്മാവിന്നു ബന്ധം നേരിടുന്നുവെന്നിവിടെപറഞ്ഞത്' 
അധ്യാസത്തിന്നു ഹേതുവായ അജ്ഞാനുംനിമിത്തം എന്നു കണ്ടുകൊള്ളേണം. സ്വതേ ആ 
ത്മാവ്' ബദ്ധനുമല്പം മുക്തനുമല്പ. അജ്ഞാനദശയില് ബദ്ധന് അതിന്െറ അഭാവത്തില് 

മുക്തന്. രണ്ടും കല്ലിതം. ബന്ധം കല്ലിതമാകയാല് മുക്തിയും കല്ലിതം. സത്വാദിഗുണബ 
സ്വം ജീവന്നുണ്ടായിയെന്നു തെററായിട്ടു ധരിക്കുമ്പോളം ജീവന്നു ദേഹബന്ധം നേരിടുന്നു. 
വിദ്വാന്നും ഈ ദോഷം നേരിടുന്നു. ഭരതന് മാന്കുട്ടിയില് ദയകാണിച്ചതുകൊണ്ടെ മാനായി 
ജന്ിക്കേണ്ടിവന്നു. അതുകൊണ്ട സത്വാദിഗുണങ്ങാംനദിമിത്തം സ്വരൂപവിസ്ത്തിക്കിടവരു ല് 
ത്താതെ സദാ സ്വാത്മാവില്തന്നെ ഉരുന്നുകൊള്ളേണം.., എന്നു ബോധിപ്പിക്കുവാനാണ്' 

14 ഠം അദ്ധ്യായം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നതു'" സത്വാടികഠംക്ക്' ഗുണങ്ങം എന്നു പേര് മാത്രം. 
ബന്ധമൂലമാകയാല് ദോഷങ്ങാംതന്നെയെന്നറിയേണം. 

6. തത്രസത്വം നിമ്മലത്വാല് പ്രകാശക മനാമയം 

സുഖസംഗേന ബധ് നാതി ജ്ഞാനസംഗേനചാനഘ॥। 



900 പതിനാലാം അദ്ധ്യായം 
ഴ 

തത്ര-അവയില്, സത്വംടസത്വഗുണം. നിമ്മലത്വാല്ടഅതിസ്വച്ഛുമായതുകൊണ്ട, പ്രകാശ 
കടടേപ്രതൃഗാത്മാവിനെ അനുഭവപ്പെടുത്തുന്നതും, അനാമയംടവിക്ഷേപത്തെ ഉണ്ടാക്കാത്ത 
തും ആകുന്നു, സുഖസംഗേനും:സുഖത്തിതല് ആസക്തനാക്കിട്ടും, ജഞാനസംഗേനചട:നാ൯ാ 
ശാസ്ത്രവിചാരജന്യജ്ഞാനത്തില് ആസക്തനാക്കീട്ടും, ബധ്'നാതിടബന്ധിക്കുന്നു, 

സാമാന്യേന ഗുണങ്ങളുടെ കായ്യത്തെപറഞ്ഞശേഷം ഓരോ ഗുണങ്ങളൂടേ സ്വരൂപ 
ത്തേയും കായ്യത്തെയും പറയുന്നു:-_- ആ മൂന്നു ഗുണങ്ങളില് സത്വം എന്ന ഗുണം രജസ്തമോ 

ഗുണങ്ങളുടെ ചേച്യയയില്ലാതെ ശുദ്ധമായിരിക്കുന്ന നിലയില് സ്വച്ഛുമായതുകൊണ്ടു നിസ്റ്റംഗ 
നയ പരമാത്മാവിനെ ദശിപ്പിക്കുന്നതിന്നുസമത്ഥമാകുന്നു. ജീവന്നുള്ള ഭൂമത്തെ നശീപ്പി 

ച്ചു സ്വരൂപസാക്ഷാല്കാരത്തെ സാധിപ്പ്യിക്കുന്നതിന്നു സമത്ഥവും അതുകൊണ്ടുതന്നെ ചി 
ത്തവിക്ഷേപത്തിന്നിടവരുത്താത്തതുമാകുന്നു. എന്നാലും അതില് സഹജമായ ചിലദോഷ 

ങ്ങളുണ്ട്. അതിന്െറ ്യാഫ്ലിബ്ര്മവിത്തിനേയും സ്വാനന്ദാനുഭൂതിയില്നിന്നു ചലിപ്പി 
ക്കും. എങ്ങിനെയെന്നാല് സുഖത്തില് താല്ലയ്യുംജനിപ്പിക്കും. ഇഫ്യമുള്ള ശബ്മൂസ്സശാടികളില് 

ഇന്രിയങ്ങഠംക്കാഗ്രഹം ജനിപ്പിക്കും. അങ്ങിനെയാകുമ്പോഠാം ബ്രഹ്മവിത്തായിരുന്നാലും വി 
ഷയാസക്തനായ്ക്ുരും. അങ്ങിനെ മാത്രമല്ല ജഞാനാസക്തികൊണ്ടും ജീവനെബന്ധിക്കും. 
സാംഖ്യം മീമാംസം, യോഗം. തക്കം, തന്ത ഇങ്ങിനെ ശാസ്ത്രങ്ങളെപദിച്പും അത്ഥനിരു 
പണുംചെയ്തുംകൊണ്ട്' ബഹിര്മുഖനാക്കിത്തിക്കം. അതും നിരതിശയസ്വരുപാനുന്ദത്തില് 

നിന്നു വിട്ടിരിക്കുന്നതായ ദോഷമാണെല്ലെ ഇങ്ങിനെ സ്വച്ഛമായ സത്വഗുണത്തെയും ബു 
,മജിഇ്ഞാസു അതിക്രമിക്കുകതന്നെവേണം. രജസ്തമോഗുണങ്ങളുടെ ബാധതീക്കാന് സത്വ 
ഗുണം സഹായിക്കും എങ്കിലും സ്വദോഷത്തെക്കൊണ്ടു ജീവനെ ബമദ്ധനുമാക്കുംഎന്നുസാരം. 
ശാസ്ത്രാഭ്യാസം അത്ഥചിന്തനും മുതലായതു ദോഷമാണോ എന്നു ശമിക്കേണ്ട. സ്വരൂപമാ 

യനിത്യാനുന്ദത്തെ അനുഭവിക്കുന്നതില് തടസ്ഥപ്പെടുത്തുന്നതായ ഏതൊന്നും ഗുണമല്ല. ദോ 
ഷംതന്നെ എന്നു കണ്ടുകൊള്ളേണം. പാത്രത്തിലെ കളിമ്പുകളുയുവാന് മറെറാരു ചളിതേ 

ച്രകഴിഞ്ഞാല് ആ ചളിയേയും ശുദ്ധജലംകൊണ്ടു കഴുകിക്കളയുന്നതുപോലെ രജസ്തമോഗു 

ണദോഷങ്ങളെ നീക്കംചെയ്ത്രാന്൯ സഹായിച്ച സത്വത്തേയും അന്തഃകരണത്തില്നിന്നു നീ 

ക്കംചെയ്യയേണം. അപ്പ്യോഠംമാത്രമേ സ്വരൂപാനന്ദം അനുഭവപ്പെടുകയുമ്മു. ജഞാനോദയാ 
നൂന്തരം ശബ്ദുജാലങ്ങളില്നിന്നു മനസ്സിനെ പിന്വലിക്കേണം എന്നുസാരം. 

1. രജോരാഗാത്മകം വിദ്ധി തൃഷ്റ്രാസംഗസമുത്ഭവം 

തന്നിബധ് ന്തി കൌന്തേയകമ്മസംഗേന ദേഹിനം. 

രജടരജോഗുണം, രാഗാത്മകംടരാഗമാകുന്നസ്വരൂപമുള്ളതും; തൃ്്യാസംഗസമുല്ഭവംടതൃ്ണ 
യുടേയും സംഗത്തിനേറയും മൂല്പത്തിസ്ഥാനവുമാകുന്നുവെന്ന്', വിദ്ധിംഅറിഞ്ഞകൊഠാകം 
തതി'ടഅത്', ദേഹിനം ആത്മാവിനെ, കമ്മസംഗേന--കമ്മത്തില് സംഗംകൊണ്ടു, ബധ്നാ 
തിടബന്ധിക്കുന്നു. 

സത്വഗുണസ്വരൂപവും തല്കായ്യുവും പറഞ്ഞതിന്നുശേഷം ക്രമാഗതമായ രജോഗു 
ണസ്വരൂപത്തെയും കായ്യുത്തെയും പറഴയുന്നു:-_രജോഗുണത്തിന്െറ സ്വരൂപം രാഗമാകുന്നു. 
പുമാലം ചന്ദനം, യുവതി, എന്നിവയില് താല്ലയ്യുത്തിനേറയും കിട്ടാതിരിക്കുന്ന സുഖവിഷയ 
ത്തില് ആശയുണ്ടാകുക എന്ന തൃദ്ലൂയുടേയും, കിട്ടിയവയെ വിടാതിരിക്കാന് അധികം താല്ല 
ഖ്യം ഉണ്ടാകുക എന്ന സംഗത്തിനെറയ്യൂം ഉുല്ലത്തിസ്ഥാനുവുമാണെന്നറിഞ്ഞുകൊഠംക, ആരു 

ജോഗുണം ആത്മജ്ഞാനിയേയഷും ഐഹികവും ആമുഷ്ടരികവുമായ ഫലങ്ങളെ ആഗഹിച്ചു 

കൊണ്ടു ചെയ്താനുള്ള കമ്മങ്ങളില് ഏപ്പെടത്തിട്ടു കമ്മഠനാക്കിത്തീക്കും. ഈ വക ലക്ഷണം 

കൊണ്ടു രജോഗുണത്തെ അറിഞ്ഞ അതിനെ ജയിക്കേണം എന്നഭിപ്രായം. 

൫. തമസ്ത്വയ്ഞാനജം വിക്ധി മോഹനം സവ്ൃദദഹിനാം 

പ്രമാദാലസ്യ നിദ്രാഭിസ്തന്നിബധ് നാതി ഭാരത! 

തമതു--തമോഗുണമാകട്ടെ, അജ്ഞാനജം-അജ്ഞാനത്തില്നിന്നു ജനിക്കുന്നതും, സവ്യദേഹി 
നാംസക്ല പ്രാണികഠംക്കും, മോഹനം-മോഹത്തെ ജനിപ്പിക്കുന്നതുമാണെന്നു, വിദ്ധിടഅ 
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ദിഞ്ഞകൊഠാംകം തത് അതു്, പ്രമാദാലസ്വ പ്യനിദ്ദാഭിഃടപ്രമാദം ആലസ്യം നിദ എസ്സിവകൊ 
ബ്ടം നിബ് 'നാതിടഏററവും ബന്ധിക്കുന്നു. 

തമോഗുണത്തിനെറ സ്വരൂപത്തെയും കാഷ്യയത്തെയുംപറയുന്നു:__: തു്? ശബ്ദും തമോഗുണ 

ത്തില് പ്രത്യേകദോഷാധിക്യത്തെ കാണിക്കുന്നു. സത്വവും രജസ്സും പ്രകൃതിസ്വരപകതന്നെ 
എങ്കിലും അജ്ഞാനം വിട്ടുപീരിയാതെതന്നെയിരിക്കുന്നതിനാല് തമോഗുണം ആ അജ്ഞാന 

ത്തില്ന്ദിന്നുതന്നെ ജനിച്ചതാണെന്നും അതുകൊണ്ടു ബ്ൃഹ്മാദിസ്തംബപയ്യുന്തമുള്ള സകല പ്രാ 
ണികളുടേയും സത്ത് അസത്ത് എന്നുള്ള വിഭാഗജ്ഞാനത്തെ സ്വവ്യാഫ്ികൊണ്ടില്ലാതാക്കു 

മെന്നും അറിഞ്ഞ കൊഠാംക. പ്രമാദം, ആലസ്യം, നിദ, എന്നിവകൊണ്ട ആത്മജ്ഞാനിയേ 
യും ബന്ധിക്കും. ആത്മവിചാരത്തില് ജാഡ്യത്തെ ജനിപ്പിക്കും. പ്രയത്തപ്പെട്ടു സാധിക്കേ 

ണ്ടതായ കായ്യുത്തെ മറക്കുന്നതാണ്” പ്രമാദം. നാളെയാക്കാം, മററന്നാളാക്കാം എന്നിങ്ങി 
ഴ്: നെയ്യുള്ള അലസതയാണ് ആലസ്യം. ബുദ്ധിജാഡ്യാധിക്യം നിമിത്തം ചെയ്യേണ്ടതിനെ പ 

രിത്യച്ചിരിക്കുന്നത്' നിദ. ഈ മൂന്നു ദോഷങ്ങളെ തമോഗുണം ജനിപ്പിക്കും. മൂന്നു ശ്ലോകം 
കൊണ്ടു മൂന്നു ഗുണങ്ങളുടെ സ്വരൂപത്തെയും കായ്യുത്തെയും പറഞ്ഞതില്നിന്നു അതാതു കാ 
വയങ്ങഠംകൊണ്ടു അതാതു ഗുണങ്ങളെ അറിഞ്ഞിട്ടു മോക്ഷാത്ഥി അതാതു ദോഷങ്ങളെ പരി 
ഹരിപ്പാന് ശാസ്ത്രാചാഷ്്ുന്മാരുപദേശിച്ചിരിക്കുന്ന മാഗ്ലുങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച്, ഗുണജന്യങ്ങളാ 
യ ദോഷങ്ങളില്നിന്നു വിമുക്തനായിട്ടു നിരന്തരം ആത്മാനുസന്ധാനത്തില് സ്ഥിരവിഷ്ഠയു 
ളവനായിരിക്കേണം എന്നു ധരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 

9. സത്വം സുഖേ സംജതി രജഃ കമ്മണി ഭാരത! 

ജഞാനമാവൃത്യതു തമദപ്രമാദേസം ജയത്യൂത. 

സത്വംടസത്വഗ്ണം. സുഖേടസുഖത്തില്, സംജതിടആസക്തനാക്കും രജഃടരജസ്സ്സ്, കമ്മ 
ണിടകമ്മത്തിലും, തമഃതുടതമ്്സ്യാകട്ടെ, ജ്ഞാനം തആവ്ൃത്യ-ജ്ഞാനത്തെ ആവരണംചെയ്തി 
ടും പ്രമാദേംപ്രമാടത്തിലും, സംജയതിടസക്തനാക്കും. 
ഇഞ്ാനനിഷ്ഠയെ വിരോധിക്കുന്നതായ ഗുണങ്ങളേയും അവയുടെ കായ്യുങ്ങളെയും അറിഞ്ഞി 
ടട മുമുക്ഷയു അവയെ പരിത്യജിക്കേണമെന്നു ദൂഡ്മമായറിഞ്ഞിരിക്കേണമെന്നു ബോധിപ്പ്രിക്കു 
വാന് പറഞ്ഞ സംഗതിയെത്തന്നെ ഭഗവാന് കാരുണ്യംനിമിത്തം ചുരുക്കിക്കാണിക്കുന്നു. 
സത്വഗുണം ജീവാത്മാവിനെ വിഷയസുഖാനുഭവത്തിത ആസക്തനാക്കും. രജോഗുണം 
വൈദികവും ലൌകികവുമായ കമ്മത്തില് ആസക്തി ജനിപ്പിക്കും. തമസ്സാകട്ടെ സ്വരൂപ 
ജ്ഞാനത്തെ ആച്ഛാദനം ചെയ്തിട്ടു കത്തവ്യബോധത്തെ നിയമേന നശിപ്പിക്കും. ആലസ്യാ 
ദിദോഷങ്ങളെയും ഉണ്ടാക്കും. എന്നു കാണിപ്പാന് “മുത്? എന്ന അവ്യയം. 

10. രജസ്തുമശ്' ചാഭിഭയ സത്വം ഭവതി ഭാരത! 

രജഃ സത്വം തമശ്'ചൈവ തമഃ സത്വം രജസ്തഥാ. 

രജഃ തമഃചടരജസ്സിനേയും തമസ്സിനേയും, അഭിഭയം-അതിക്രമിച്ചിട്ടു സത്വംഭവതിടസത്വം 
ഉത്കൃഷ്ടമായ ഭവിക്കുന്നും സത്വം തമ8ചം-സത്വത്തെയും തമസ്സിനേയും, അഭിഭൂയടതിരസ്ത 
രിച്ചിട്ട്, രജഃ ഭവതിടരജസ്സ്് ഉല്കൃഷ്ടമായ ഭവിക്കുന്നു, തഥാ സത്വം രജഃടഅപ്രകാരം സ 
ത്വത്തേയും രജസ്സിനേയും, അഭിഭൂയതാക്ര്രിടടം തമഃ ഭവതിടതമസ്സ് ശ്രേഷ്ലമാകം. 

ഗുണസാമ്യാവസ്ഥയാണെല്ലെ പ്രകൃതിയെന്നു പറയപ്പെടുന്നത്. അപ്പ്യോഠം ഗുണ 
ഞങ മൂന്നും സമനിലയില് പ്രവൃത്തിക്കയല്ലാതെ ആ ഗുണങ്ങാം സ്വകാഷ്യുങ്ങളെ വെവ്വേറെ 
ജനിപ്പിക്കുന്നതെങ്ങിനെയെന്ന ശജ്കക്കു സമാധാനം:--പ്രാണികളുടെ കമ്മാനുസരണം ഫ 
ലം അനുഭവിപ്പിക്കുവാ൯ ഗുണങ്ങളില് ചിലതിന്നു ആധിക്യവും ചിലതിന്നു ചുരുക്കവും ഉ 
ണ്ടാകും. സമയിലയില് പ്രവൃത്തീക്കുകയില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാല് സമനിലയിലായാല് 
ഫലത്തിന്നു വിചിതൂതക്കവകാശമില്ല. അതുകൊണ്ടു ചിലതിന്നാധിക്യവും ചിലതിന്നു ന്യൂന 
തയും ഉണ്ടാകും എന്നു കാണിക്കുന്നു: ഒരു പ്രാണിക്ക്” ജന്മാന്തരകമ്മാനുസരണം പ്രായേണ 
സുഖാനുഭവത്തിന്നവകാശമുണ്ടെലില് സുഖത്തെ ജനിപ്പിക്കുവാന് ശക്തമായ സത്വഗുണം 
രജസ്തമോഗുണങ്ങളെ താഷ്രരട്ടു സ്വയം ആധികൃത്തെ_കരകഷത്തെ പ്രാപിക്കും, രജസ്തരമസ്്ു 
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കഠം അംഗങ്ങളും സത്വം അംഗിയുമായിട്ടു കാഷ്യങ്ങളെ ജനിപ്പിക്കും എന്നു സാരം. അതു 
പോലെ ഭരു പ്രാണിയുടെ ജന്മാന്തരകമ്മവാസനാനുസരണം കമ്മത്തിലാണാസക്തിയെന്നു 

വരുമ്പോഠം സത്വത്തെയും തമസ്സിനെയും താ കിട്ട രജോഗുണം മേല്മയെ പ്രാപിക്കും, അ 

തേവിധംരുന്നെ ഒരു പ്രാണിയുടെ ജന്മാന്തരകമ്മഫലം ജ്ഞാനോല്പത്തിക്കനുകൂലമല്ലെന്നു 
വരുമ്പോഠം ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്യുന്നസ്വഭാവത്തോടുകൂടിയ തമോഗുണം സത്വ 
രജസ്സകളെ താക്കീട്ട തന്െറ നിലയ്യചചയച്ച വരുത്തും. ഇങ്ങിനെ സപ്്പ്രാണികമ്മാനുസര 
ണം വിചിത്രസഖടുഃഖാടികളെ ജനിപ്പിക്കുവാ൯ ഗുണങ്ങഠക്കു തമ്മില് ദ്വന്ദ്വീഭാവം സം 
വിക്കും_ എന്നറിഞ്ഞ കൊഠംക. 

11. സവ്ൃദ്വാരേഷുദേഹേ/സ്ലിന് പ്രകാശഉപജായതേ 

ഒഞാനം യദാ തദാവിട്ാ ഒ്വിവൃദ്ധം സത്വമിത്യൂത. 

യദാ-ഏതൊരു കാലത്തില്, സവ്വദ്വാരേഷു-എല്പാ ദ്വാരങ്ങളിലും:-_ഇസ്ധിയങ്ങളിലും, അ 

സ്കിന് ദേഹേചം-ഈ ശരീരത്തിലും, ജ്ഞാനംപ്രകാശഃ-ജ്ഞാ൯നരൂപമായ പ്രകാശം ഉപജാ 
യതേംവൃദ്ധിപ്പെടുന്നുവോ, തദാ-അപ്പോഠം, സത്വം വിപ്യഭ്ധം ഉതംസത്വം അധികമായിരി 
ന്നുവെന്നും, വിദ്യാത് അറിയേണം. 

സത്വാടിഗുണങ്ങളുടെ വൃദ്ധിക്ഷയാവസ്ഥകളെ എങ്ങിനെയാണറിയുക. അറിഞ്ഞാ 
ലല്ലെ അതിനെ ശമിപ്പിക്കുവാന് സാധിക്കയുള്ള. അറിയാതെ സാധ്യമല്ലെല്ലൊ എന്ന ആ 
കാംക്ഷക്കു സമാധാനും:-_ഏതുകാലത്തില് ശ്രോത്രാദികളായ സകലേദ്വ്വിയങ്ങളിലും ഇര ശ 
രീരത്തിലും ജ്ഞാനുപ്രസാദലക്ഷണമായ സ്ത്റൂരണം അനുഭവപ്പെടുന്നുവോ അപ്പോഠം സത്വോ 

തകഷമാണെന്നും ഇതരങ്ങഠം കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്നും അറിഞ്ഞ കൊള്ളേണം. സത്വഗുണ 

കായ്യയമാണ്” ജ്ഞാനം എന്നു മുന്പേ പറഞ്ഞതിനെ സ്ത്രിച്ചുകൊഠംക. 

19. ലോഭഃ പ്രവൃത്തിരാരംഭഃ കമ്മണഠമശമഃ സ്പൃഹാ 

രജസ്വേതാനി ജായന്തേവിവൃദ്ധേ ഭാരതഷ്ഭ। 

ലോഭാടകയ്യിരിപ്പിനെ വിട്ടുകളയുവാന് മനസ്സില്ലാത്തതായ പ്ൃത്തിവിശേഷം, പ്രവൃത്തിേഇ 
യരിയസാമാന്്യചേഷ്ടാം കമ്മണാം-കമ്മങ്ങളുടെ, ആരംഭഃ-ഉപക്രമം, അശമഃടശാന്തിയില്ലാ 
യൂ, സ്പൂഹാ-ആഗഹം. രജസി-രജസ്സു', വിപ്പഭ്ധേ-വദ്ധിച്ചിരിക്കുമ്പോഠം, ഏതാനിടഇവം 
ജായന്തേടഉണ്ടാകുംം ഭരതവഷഭ।ടഭരതകുലജാതന്മാരില് ത്രേഷ്ണി. 

രജസ്സ്രധികരിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നറിവാനുള്ള ലക്ഷണങ്ങളെ പഠയുന്നു:-കഷ്യിലിരിപ്പ 
] വസ്തുവിനെ പരിത്യജിക്കുകയെന്നതു സഹിക്കവയ്യായ്കയാകുന്ന ലോഭം. ഇസ്ധിയങ്ങാം എ 

പ്പോഴും എന്തെങ്കിലും സാമാന്യേന ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായ സാധാരണ വിധത്തിലുള്ള 
പ്രവൃത്തി, ഈ ലോകസുഖത്തിന്നോ പരലോകസുഖത്തിന്നോ ആവശ്യമായ ഓരോ കമ്മങ്ങ 
മെ തുടന്കൊണ്ടാരംഭിക്കുക, കാമസങ്കല്ലാടികഠം മനസ്സിനെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, വി 
ഷയസുഖാനുഭവത്തില് താല്പയ്യും എന്നിവ ഹേ ഭാരത! രജോഗുണം അധികരിച്ചും സത്വ 
വിട കറഞ്ഞും ഇരിക്കുമ്പോഠം അനുഭവപ്പെഴം. 

18. അപ്പകാശേഠ്വപ്രവൃത്തിശ്ച പ്രമാദോ മോഹ ഏവച 

തമസ്സയേതാനിജായന്തേ വിവൃദ്ധേ കുരുനന്ദന! 

അപ്രകാശസ് പൂത്തിയില്പായ്യ, അപ്രപവ്ൃത്തിഃ-ആലസ്യം, പ്രമാദഃകാഷ്യത്തില് മനസ്സിരു 
ത്തായ്യ, മോഹഃടമൂഡത്വംം ഏതാനിടഇവ, തമസിടതമസ്സ്', വിപ്പങ്ധെവദ്ധിച്ചിരിക്കുമ്പോ 
ഉം, ജായന്തേ-ഉണ്ടാകുന്നു. 

തമോഗുണാഭിവൃദ്ധിയുടെ ലക്ഷണംപറയുന്നു:--ബുള്ധിക്കു തെളിവില്ലായയം, മടിനിമി 

ത്തം അലസഭാവം, ചെയ്യേണ്ടതായകായഷ്യുങ്ങളില് മനസ്സിരുത്തായ്മം, മൂഡധത്വം(ചകാരത്താല്;) 

നിദാലുത്വം എന്നീ ലക്ഷണങ്ങഠം തമസ്സധികരിച്ചും സത രജസ്സുകഠം കുറഞ്ഞും ഇരിക്കു 

മ്പോഠം അനുഭവപ്പെടം എന്നറിഞ്ഞ കൊഠംക. 
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14. യദാ സത്വേ പ്രവൃദ്ധേതു പ്രലയം യാതി ദേഹഭൃത്' 

തഭോത്തമവിദാംല്ലോകാനമലാന് പ്രതിപദ്യതേ. 

യദാടഎപ്പോഠം, സത്വേരുപ്രവൃദ്ധേ (സതി)ടസത്വഗുണം വദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നുവോ, ദേഹ 
ഭൂത് ടപ്രാണി, പ്രലയംയാതിടമരിക്കുന്നവെങകില്, തദാടഅപ്പ്യോഠം, ഉത്തമവിദാംടതുത്തമ 

ന്മാരെ ഉപാസിക്കുന്നവരുടെ, അമലാന് ലോകാന്ടനിമ്മലങ്ങളായ ലോകങ്ങളെ, പ്രതി 
പദ്യതെടപ്രാപിക്കുന്നു. 

മരിക്കുന്നവക്കു പരലോകത്തില് സിദ്ധിക്കുന്ന ഗതി വിശേഷവും ഗുണാനുരുപമാ 
യിരിക്കും. വണ്ണാശ്രമാടികളായ ഉച്ചനീചാഭിമാനങ്ങഠംക്കതില് അധികാരമില്ല എന്നാണി 
നി പ്രതിപാഴിക്കുന്നത് :__സത്വഗുണം അഭിപ്ൃദ്ധിപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോഠം മരിക്കുന്ന പ്രാണി ഹിര 
ബ്ൃഗഭാദ്യത്തമദേവന്മാരെയുപാസിക്കുന്നവക്ക് ; സിദ്ധിക്കാവുന്നവയും ജന്മജരാദി ദുഃഖങ്ങഠം 
ക്കവകാശമില്ലാത്തവയുമായ ഉത്തമലോകുള്ങളെ പ്രാപിക്കും. ഏതൊരുവിധമായ കമ്മംചെ 
യ്യുന്നുവോ അതിന്െറ ഫലത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. (യല്കമ്മകുരുതെ തദഭി സമ്പദ്യതെ) എന്ന 
ശ്രുതി പുണ്യാപുണ്യകമ്മാനുസരണം പ്രലോകഗതിസിദ്ധിക്കുന്നുവെന്നല്ലെയോ പഠറഷുന്നത്. 
ഗുണാനുരൂപമാണ്' ഗതിയെന്നുപറയുന്നതെങ്ങിനെ എന്നു ശജിക്കേണ്ട. പ്രാണികഠംക്ക്' അ 
വരുടെ കമ്മാനുസരണംതന്നെ ശുഭാശുഭഗതി. വണ്ണ്ലാശ്രമാനു രൂപമല്ല. പാണ്ഡിത്യാദിക 
ളെ അനുസരിപ്പുമല്ല. എങ്കിലും മരണസമയത്തില് ജന്മാന്തരത്തില് ചെയ്തിട്ടുള്ള പുണ്യ്യാപു 
ബ്ലൃകമ്മങ്ങളെ അനുസരിച്ചുതന്നെയാകുന്നു സത്വാദിഗുണങ്ങംക്ക്' ഉല്കഷാപകഷങ്ങം 

സംഭവിക്കുന്നതു്. അതനുസരിച്ച്” ബഹ്മാടിലോകപ്പാഫ്ിയുമുണ്ടാകുന്നതില് ശ്രുതിവിരോധ 
മില്പ എന്നറിഞ്ഞ കൊള്ളേണം. 

15. രജസി പ്രലയം ഗത്വാ കമ്മസംഗിഷു ജായതേ 

തഥാ പ്രലിനസ്തുമസി മുഡയോനിഷു ജായതേ, 
രജസിടരജസ്സില്, പ്രലയംഗത്വാടമരിച്ചിട്ടു, കമ്മസംഗിഷുടകമ്മയോഗതല്ലരന്മാരില്, ജാ 
യതേടജനിക്കുന്നു, തഥാ തമസിപ്രലിനഃടഅപ്രകാരംതന്നെ തമസ്സില് ലയിചപ്ചവന്, മൂഡ 
യോനിഷുടമൂഡയോനികളിതല്, ജായതേടജനിക്കുന്നു. 

രജസ്മമോഗുണങ്ങം അഭിപ്ൃദ്ധിപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോഠം മരിക്കുന്നവരുടെ പ്രാപ്യസ്ഥാ 
നങ്ങളെ കാണിക്കുന്നു:__രജോഗുണം അധികരിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്തില് മരിക്കുന്ന പ്രാണി 
കമ്മയോഗതല്ലരന്മാരായിരിക്കുന്ന മനുഷ്യരില് ജവിക്കുന്നു. അതുപോലെതന്നെ തമോഗു 
ണാഭിപൃദ്ധികാലത്തില് മരിച്ച ജീവി പശ്വാദിയോന്ികളില് ജനിക്കുന്നു. യ 

16. കമ്മണടഃ സകൃതസ്യാഹുടഃ സാത്വികം നിമ്മലം ഫലം 

രജസസ്തരൂഫലം ദുഃഖമജ്ഞാനം തമസഃ ഫലം. 

സുകൃതസ്യടവേണ്ടുന്നവിധം നടത്തിയ, കമ്മണഃടകമ്മത്തിന്െറു, സാത്വികംടസത്വാഭിപ്പദ്ധി 
യെ വരുത്തുന്നതും. നിമ്മലംടമലമില്ലാത്തതുമായ, ഫലം ആഹുടേഫലത്തെപ്പറയുന്നു, രജ 
(സഃ തുടരജസ്സിന്െറതോം, 98ഖംഫലം ആഹുഃ-ട8ഖജനകം ഫലമെന്നു പറയുന്നു. തമസമട 
തമസ്സിനെറത്', അജ്ഞാനം-ജ്ഞാനുശുന്യമായ, ഫലംടഫലമെന്നു, ആഹുഃടപറയുന്നു. 

ഗുണങ്ങളുടെ സ്വരൂപം, ബന്ധകത്വം, വൃദ്ധി, വൃദ്ധികായ്യം എന്നിവയെ പറഞ്ഞ 
ശേഷം സത്വാദിഗുണപ്രധാനങ്ങളായ കമ്മങ്ങളില്നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഫലത്തെ പറയുന്നു: 
ശമം ദമം,ൃശ്രദ്ധ മുതലായവയുള്ളതുകൊണ്ടു സര്വേശ്വരപ്രീതിക്കായിട്ടു വേണ്ടുംവിധം വിധി 

തെററാതെ നന്നായനുഷ്ലിക്കപ്പെടുന്ന സാത്വികകമ്മത്തില്നിന്നു അന്തദകരണപ്രസാദജന്യ 
വും ഭുഃഖരഹിതവുമായ സുഖം സിദ്ധിക്കും. രജോഗുണപ്രധാനുവും കാമസമല്ലാടികളോടുകൂ 

ടെയും അനുഷ്ലിക്കുന്ന രാജസകമ്മത്തില്നിന്നു ജനനമരണഭഃഖത്തിന്നു കാരണമായിരിക്കുന്ന 
സ്വഗ്ലാദിലോകപ്പാഫ്ിയും ആ ലോകങ്ങളില്നിന്നു അധഃപതനവും ഫലം സിദ്ധിക്കും. തമോ 

ഗുണപ്രധാനുമായ കമ്മത്തില്ന്മിന്ന്' ഭോക്താവിന്െറയും ഭോഗ്യവസ്തരക്കളുടെയും ഗുണമെ 
ന്തെന്നോ രസമെന്തെന്നോ അറിയാതിരിക്കുന്ന നിദ്ദാത്മകമായ ഫലം സിദ്ധിക്കും എന്ന്” 
ഗുണസ്വരുപങ്ങളെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ്ൃഷികഠം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സപ്വ്ഞനായ ഭഗ 



910 ് പതിനാലാം അഭ്ധ്യായം 

വാന് ജൂഷിവാക്യങ്ങളെ പ്രമാണമാക്കിയത്' മഹാന്മാരായ ജൂഷികളുടെ വചനത്തില് ആ 
ശ്ഒം അവിശ്വാസമുണ്ടാകാതിരിക്കേണം എന്നഭിപ്പായത്താലാണെന്നു ധരിക്കേണം. 

11, സത്വാല് സംജായതേ ജ്ഞാനം രജസോ ലോഭ ഏവ 

പ്രമാദമോഛഹൌ തമസോ ഭവതോ, ജഞാനമേവച. 

സത്വാത്--സത്വത്തില്നിന്ന്', ജ്ഞാനംടഅറിപ്പ്', സംജായതേടമുണ്ടാകുന്നു, രജസമടരജ 
സ്സില്നിന്ന്'. ലോഭടപദാത്ഥങ്ങളില് അഭിലാഷം ഉണ്ടാകുന്നു, തമസ്ദടതമസ്സില്നിന്ന് 
പ്രമാദമോഹെൌപ്രമാദവും മോഹവും, ഭവതമടുണ്ടാകുന്നു, അജ്ഞാനം ഏവചടഅറിവി 
ല്ലായയഷ്ും ഉണ്ടാകുന്നു. 

കാഷ്ടയത്തില്സിന്നു കാരണം അറിയാം എന്ന ന്യായപ്രകാരം ഓരോ വ്ൃക്തിയിലും 

അധികാരം വഹിച്ചിരിക്കുന്ന ഗുണങ്ങഠംനിമിത്തം ഓരോരുത്തന്നും അനുഭവപ്പെടുന്ന കാദ്ടു 
ങ്ങളെ പറയുന്നു:-_സത്വഗുണത്തിന്െറ ആവിമാവത്തിത കായ്യാകാഷ്യയങ്ങളെ തിരിച്ചറിയു 
വാന് ശക്തിയുണ്ടാകം. വിവേകി ആയിരിക്കുമെന്നു സാരം. രജോഗുണാവിരാവത്തില് ലൌ 

കികസുഖസാധനങ്ങളില് അധികം ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കും. തമോഗുണാവിഭാവത്തില് വേ 

ണ്ട കായഴ്യത്തില് മനുസ്സ്ിരുത്തായ്യം വിപരീതജ്ഞാനും ഏതുസമയത്തില് ഏതുകാഷ്ടം ഏതുവി 
ധം ചെയ്യേണമെന്നറിയായ്യയാകുന്ന ജാഡ്യം_അജ്ഞാനം_എന്നിവയുണാകും. സ്വബുദ്ധി 
കൊണ്ടെല്ലാവക്കും അറിവാന് സാധിക്കുന്ന ഇടവക അനുഭവത്തിത്സിന്ന ഓരോ വ്യക്തിയും 

ഏതേതു ഗുണങ്ങളുടെ അധീനത്തില് അകപ്പെടിരിക്കുന്നുവെന്നു സ്വയമേവ അറിഞ്ഞ അ 
താതു ഗുണബന്ധത്തില്നിന്നു മുക്തനാവാന് തക്കവിധം ആചരിക്കേണം എന്നാണിതുകൊ 
ണ്ട ഭഗവാനുപദേശിക്കുന്നതു്' എന്നു ധരിക്കേണം. ബുദ്ധിപൂവ്യം പ്രവൃത്തിക്കുന്നവക്കു സത്വ 

ഗുണത്തെ വഭ്ധിപ്പിക്കുവാനും രജസ്തമസ്സുകളെ ക്ഷയിപ്പിക്കുവാനും സാധിക്കും. ആവിധം ജീ 

വിക്കേണം. 

18. ഉദഭ്ധ്വംഗച്ഛുന്തി സത്വസ്ഥാമദ്ധയതിഷ്ടന്തി രാജസാഃ 

ജഘന്യഗുണവൃത്തിസ്ഥാ അധോഗച്ഛുന്തി താമസാ. 

സത്വസ്ഥാഃംസത്വഗുണത്തിലിരിക്കുന്നവര്, കുരദ്ധ്വം ഗച്ഛൂന്തിടതുന്നതലോകത്തെ പ്രാപിക്കു 
ന്നും രാജസാ3--രജോഗുണത്തിലിരിക്കുന്നവര്., മദ്ധ്യെടമധ്യമലോകത്തില് ജനിക്കുന്നു, ജഘ 
നൃഗുണവൃത്തിസ്ഥാഃടനികൃഷ്ടഗുണവ്ൃത്തിയില് ജരിക്കുന്ന, താമസാഃതമോഗുണപ്രധാനി 
കഠം, അധോഗച്ഛുന്തിടഅധഃപതിക്കുന്നു. ലി 

സത്വാദിഗുണങ്ങളില്നിന്നു ജ്ഞാനാടികാഷ്യങ്ങളുണ്ടാകുമെന്നു പറഞ്ഞശേഷം സ 

ത്വാടിഗുണത്തിലിരിക്കുന്നവക്കു മരണാനന്തരം ലഭിക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങളെ പറയുന്നു;-_-മോ 
ക്ഷേച്ഛുനിമിത്തം സത്വഗ്രണത്തില്നിന്നുത്ഭവിച്ചിരിക്കുന്ന സദസദ്വിവേകരൂപമായ ജ്ഞാന 
ത്തിലും ആഈഞാനകാഴ്യുമായ സര്വേശ്വരോപാസനാദികള്ിലും ഏപ്പെട്ടിരിരന്ന സാത്വിക 
പുരുഷന്മാര് ബ്രഹ്മവിഴ്ണുവാദിദേവന്മാരുടെ സ്ഥാനങ്ങളായ സത്യലോകം വൈകണ്ണം എന്നി 
ങ്ങിനെയുള്ള യന്ന ലോകങ്ങളെ മരണാനന്തരം പ്രാപിക്കും. രജോഗുണംനിമിത്തം ഉണ്ടാ 

യ ജ്ഞാനത്തിലും ആ ജ്ഞാനകായ്യയുമായ ലെരകികവൈദികകമ്മങ്ങളിലും ഏപ്ലെട്ടിരിക്കുന്ന 
ജനങ്ങഠം ബ്രഹ്മലോകത്തിനെറയയം തിയ്യുഗ്യോനികളുടെയും മധ്യത്തിലുള്ള ദേവലോകം മനു 

ഷ്യയലോകം എന്നിവയില് പ്രവേശിക്കയും മടങ്ങിവരികയും ചെയ്യും. നികൃഷ്ടമായ തമോഗു 
ണവൃത്തിയില് അകപ്പെട്ടു” നന്മതിന്മകളെ തിരിച്ചറിയാതെ കമ്മങ്ങളെ ചെയ്തുകൊണ്ടു ജീവി 
തം കഴിക്കുന്നവര് മരിച്ചശേഷം പിന്നെ തിയ്യഗ് വഗ്ലത്തില് ജനിക്കും. ഴി 

10. നാന്യയംഗുണേഭ്യഃ കത്താരം യദാദ്രഷ്ടാനുപശ്ൃതി 

ഗുണേഭൃശ്ചപരംവേത്തി മതഭാവം സോധിഗച്ഛുതി. 
ക 

കാണുന്നവന്, യദാടഎപ്പ്യോഠം, ഗുണേഭ്യഃേഗുണങ്ങളില്യിന്ന് , അന്യയംകത്താരംടഅ 
ന്യയനായ കത്താവിനെ, ന അനുപശ്യതിടകാണുന്നില്ലെയോ, ഗുണേഭ്യ-ഗുണങ്ങളില്ന്നിന്നു, 
പരംവിട്ടിരിക്കുന്നവനായിട്ടുതന്നെയും, വേത്തി അറിയുന്നുവോ, സഃഅവന്, മല്ഭാവംട 
എന്െറ സ്വരൂപത്തെ, അധിഗക്ഛൂതിടപ്രാപിക്കുന്നു. 



ശ്രീമല്ഭഗവത്ഗിത 911 

“4ഗുണത്രയങ്ങളാണ് ലോകത്തെ മോഹിപ്പിക്കുന്നത്”"” “4:ഗുണാത്മികയായ മായ 
എന്റെറ ശക്തിയാകുന്നും അതിക്രമിപ്പാന് പ്രയാസമുണ്ടു"" ““ഗുണസംഗംനിമിത്തമാണ്' ഉത 
കൃഷ്ടനികൃഷ്ടയോനികളില് ദേഹം ധരിക്കേണ്ടിവരുന്നത്"” എന്നിങ്ങിനെയുള്ള വാക്യങ്ങ 

സ്യാല് ഗുണങ്ങാം മോഹിപ്പിക്കുന്നു. അവയെ ജയിപ്പാന് പ്രയാസം. അവതന്നെ ജന്മകാരണം, 

എന്നതിനെ സ്ഥാപിച്ചുകഴിഞ്ഞു. എന്നാല് ഗുണമയിയായ ആ മായയെ കടക്കേണ്ടതെങ്ങി 
നെയെന്ന ചോദ്യത്തിന്നുത്തരമായിട്ടു്*സവ്വേശ്വരനായ എന്നെത്തന്നെ സവ്യാത്മനാ സമാ 
ശ്രയിക്കുന്നവന്നതിനെ കടക്കുവാന്കഴിയും"?എന്നുംഉുപദേശിച്ചതിനെഅനുസരിച്ച്' പ്രവൃത്തി 
മാഗ്ലൃത്തില്ന്ദിന്നു പിന്തിരിഞ്ഞ് നിപ്പത്തിമാഗ്ലുത്തില് ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ മനസ്സിരുത്തി ശാസ്ത്ര 
ചായ്യുപ്രസാദത്തെയുംഎനറെറഅനുഗരഹത്തെയുംസമ്പാടിച്ചു' ആത്മദൃഷ്യിയെ ഒരുകാലത്തിലും 

. വിടാതെ ഗുണകായ്യുങ്ങളായ ദേഹേസ്ദ്രിയമനോബുദ്ധ്യാടികഠംഗുണവിഷയങ്ങളായ ശബ്യാദിക 

_ജില് വ്യാപരിക്കുന്നുവെന്നുള്ള ദുഡ്ധബോധത്തോടുകൂടെ ആത്മാവ് _താന്_കത്തൃത്വരോകതൃ 
ത്വാദിഭാവങ്ങളില്ലതിരിക്കുന്നുവെന്നു സമ്ൃഗ് ജ്ഞാനത്തെ അവലംബിക്കുന്നവന് ജീവിച്ചി 
രിക്കുമ്പോഠംതന്നെ മുക്തനാകുന്നുവെന്നാണിനിയുപദേശിപ്പാന് ഭാവിക്കുന്നത്. ശബ്ദസ്സറശാ 

ദികളെ അറിഷുന്ന ശ്രോതരാദീസ്രിയങ്ങളില് അറിവുരൂപനായി സവദാ സ്വത നിപ്പികാര 
നായിരിക്കുന്നവന്_എല്ലാം കാണുന്നവനായ ആത്മാവാകയാല് ആത്മാവിനെ ദുഷ്ഠാ 
വ് _കാണുന്നവന്_എന്നറിയേണം. ഘടത്തെ കാണുന്നവന് ഘടത്തില്ഡിന്നു ഭിന്നന് എ 
ന്ന ബാഹൃദൃഷ്ാന്താനുസരണം ഗുണകായ്യുങ്ങളായ ദേഹേന്രിയമനോബുദ്ധ്യാദടികളെയും അ 
വയുടെ ഭാവാഭാവാദി സവ്വവികാരങ്ങളെയും പ്രവൃത്തികളെയും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ 

ത്മാവ്യ' അവയില്നിന്നു ഭിനനന് എന്നും കത്തൃത്വഭോക്തൃത്വാടികളളെല്പാം ഗുണകായ്യുങ്ങളായ 
ദേഹേന്റിയമനോബ്ുഭ്ധ്യാടികഠംക്കുതന്നെ ““ഞാന്?_അവയില്നിന്നു ഭിന്നന് എന്നും ഏതു 
കാലത്തില് യാതൊരു യതി കാണുന്നുവോ അവന് എന്െറ ഭാവത്തെ_പരിപുള്സ്റുമായ ബ്ര 
്മഭാവത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. ഗുണങ്ങളെയും അവയുടെ കായ്യുങ്ങളായ അനത്ഥപരമ്ചരകജെ 
യും അതിക്രമിച്ച്' നിത്യനിരതിശയാനന്ദസ്വരുപനായ്ത്തന്നെയിരിക്കുന്നവന് ജീവന്മുക്ത 
നാകുന്നുവെന്നുപദേശിച്ച. ട“നിസ്ര്യൈഗണ്യോഭവാജ്ജന്? എന്നു മുന്വെയും ഉപദേശിച്ചി 
ട്ടണ്ട്'. 

ഉ0, ഗുണാനേതാനതീതൃത്രീന് ദേഹീ ദേഹസമുത്ഭവാന്. 

ജുന്മമൃത്യൂജരാടുഃഖൈരര്വ്വിമുക്തേദയദൃതമശ്'നുതേ. 

ദേഹീംദേഹവാന്, ദേഹസമുത്ഭവാന്--ദേഹങ്ങളുടെ ഉല്പത്തിക്കു കാരണമായി രിക്കുന്ന, 

ഏതാന് ത്രീ൯ ഗുണാന്-:ഈ മൂന്നു ഗുണങ്ങളെ, അതീത്യ-അതിക്രമിച്ചിട്ടു, ജന്മമൃത്യജരാ 
6ഃബൈടജനനം, മരണം. ജരാ,എന്നീ ഭുഖങ്ങളാല്, വിമുക്തഃടവിശേഷേണമുകതനായിട്ടും 
അമൃതം-മോക്ഷത്തെ, അശ് നുതേടഅനുഭവിക്കുന്നു. 

കത്തൃത്വഭോക്തൃത്വാദി ധമ്മങ്ങളോടുകൂടിയ ദേഹേന്രിയാടികളില്നിന്നു ഭിന്നനാ 

ണാത്മാവെന്നു സാക്ഷാത്തായറിയുന്ന യതിക്കു മാതമേ ഗുണത്രയബന്ധത്തില്നിന്ന്" 
മോചനം സിദ്ധിക്കയുള്യവെന്നറപ്പിക്കുന്നു. മേഘം സ്ൃഷ്യനെ മറക്കുന്നുവെന്നു ജനങ്ങ വി 
ചാരിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തില് മേഘം സൂഷ്യുനെയല്ല കാണുന്നവന്െറ മാംസേക്ഷണത്തെയാകു 

ന്നു മറയ്യചുന്നത്'. സൂയ്യു൯ മറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കില് മേഘത്തെയെങ്ങി നെ കാണ്മാന്കഴിയും. 
കഴികയില്ല. അതിനാല് മേഘത്തെ പ്രകാശിപ്പിച്ച സൃദ്യന് മേഘത്തില്നിന്നു ഭിന്നന്. മേ 
ഘം സ്ൂയ്യുനെ സ്തൃശിച്ചിട്ടില്ല എന്നതുപോലെ ദേഹാടികളാല് അസ് പൃഷ്യനായ ആത്മാവ്" 
കത്താവും ഭോക്താവുമല്പ എന്നറിയുന്ന ദേഹി. ദേഹസഹിതനായ ആത്മജ്ഞാനി. ജനി 
മേലിലും ദേഹാടികളുടെ സമുത്ഭവത്തിന്നു കാരണമായിരിക്കുന്ന ഈ സത്വാദി മൂന്നു ഗുണങ്ങ 
ളെയും അവയുടെ കായ്യുങ്ങളായി പറയപ്പെട്ട സത്യശൌചവിനയരാഗദ്വേഷലോഭപ്രമാദ 
മോഹാടികളായ സകലഭാവങ്ങളെയും സമ്ൃഗ് ജ്ഞാനത്താല് അതിക്രമിക്കുമ്പോഠാമാത്രം ജ 

നുനമരണജരാടികളായ സപ്യ്യാനത്ഥങ്ങളില്നിന്നും വിമുക്തനായിട്ടു വിദേഹകൈവല്യത്തെ 

അനുഭവിക്കുന്നു. നിത്യാഖണ്ഡാനുന്ദസ്വരുപനായിട്ടു മൂത്തബൃഷ്മമെന്നപോലെ പ്രകാശിക്കു 
ന്നു. “*ബ്ൃഹ്മവിത്' ബ്രഫ്മൈവഭവതി?? ബ്രഹ്മത്തെ അറിഞ്ഞവന് ബ്രഹ്മംതന്നെയാകുന്നു. 

ബ്രഹ്മവിത്തും ബൃഹ്മവും ഒന്നുതന്നെ. ശരീരാടികളായ മുപാധികഠംനിമിത്തം ബ്രഹ്മം ഖ 
ണ്ഡിക്കപ്പെടന്ന ഒന്നല്ലാത്തതിനാല് അഖണ്ഡബ്ബഹ്മമായിത്തന്നെ വിജങ്ങുന്നുവെന്നുസാരം. 



ഉ19 പ്രതിനാലാം അദ്ധ്യായം 

സത്യശൌചാടിസല്ഗുണങ്ങളും സത്വഗുണകായ്യുങ്ങളാകയാല് അവയേയും അതിക്രമിച്ച 
ലേ ശുദ്ധബ്രഹ്മമായ്' ഭവിക്കയുള്ളവെന്നു സാരം: 

അജ്ജുനമുവാചടഅജജുനന് പറഞ്ഞു. ഴു 

1. കൈര്ല്ലിംഗൈസ്ത്റീന് ഗുണാനേതാനതീതോ ഭവതിപ്രദോ 
കിമാചാരഃകഥത്ത്വേതാം സ്ത്രീന്ഗുണാനതിവര്തതേ. 

പ്രഭോ!-ഹേ! ചില്സ്വരൂപ! ഏതാന് ത്രീന്ഗുണാന്-ഈ മൂന്നു ഗുണങ്ങളെ, അതീതഃ--അതി 
ക്രമിച്ചവന്, കൈഃലിംഗൈഃ-എന്തു ലക്ഷണങ്ങളോടകൂടിയവനായിട്ടു, ഭവതിടഭവിക്കുന്നും 

കിം ആചാരഃ-എന്താചരമുള്ളവനായിരിക്കും, ഏതാന്ത്രീന്൯ഗുണാന്-ഈ മൂന്നു ഗുണങ്ങളെ 
കഥം തു-ഏതു വിധത്തില്, അതിവത്തതേടഅതിക്രമിക്കും. 

ആത്മജ്ഞാനിയായ യതിദേഹവാനായിരിക്കുമ്പോഠംതന്നെ തിഗണബന്ധമുക്ത 

നായിഭവിക്കുമെന്നു ഭഗവാന് അരുളിച്ചെയ്തതു കേട്ടപ്പോഠം ആശ്ചയ്യുയുക്തനായിട്ടു ഗുണങ്ങ 
ളെ അതിക്രമിച്ച യതിവരനന്െറ ലക്ഷണാടികളെ അറിവാനാഗഹിച്ചുകൊണ്ടു ചോദിക്കുന്നു; 
ഹേ പ്രഭോ! പ്രകൃഷ്ടരാസ്വരസ്വരുപനായ ചിന്മൂത്തേ! മുമ്പെ പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങളോട് 

കൂടിയ സത്വാദി മൂന്നുഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ചു ബ്രഹ്മാത്മാവായ് ഭവിച്ച മഹാത്മാവിനെ 
അറിവാനുള്ള ലക്ഷണങ്ങളെന്താകുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്െറ ആചാരം ഫ്മതുവിധമായിരിക്കും. 
ലൌകികമോ വൈദികമോ ഇഷ്ടാനുസരണമോ അദ്ദേഹം ലോകത്തില് വ്യാപരിക്കുക. അ 
സ്ദ്യോന്യസമ്മേളനം നിമിത്തം: ലോകത്തില് കാണപ്പെടുന്ന സകല വിചിതൂഭാവങ്ങറംമം 

കാരണമായിരിക്കുന്നതിനാല് സമുദംപോലെ അപാരമായ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കുവാ 
നുള്ള ഉപായം എന്താകുന്നുവെന്നുള്ള ഈ മൂന്നുചോദ്യത്തിന്നു മവപടിയരുള്ിചെയ്താന് കരു 
ണയുണ്ടാകേണം. പ്രകൃഷ്ടാസവ്വത്തെയും വ്യാപിച്പുകൊണ്ടു അത്ൃതകൃഷ്ടയായ, പ്രഭാടപ്രകാ 
ശം ആരുടെ സ്വരൂപമോ അവന് പ്രഭ: -- ചിന്മയ൯ചില്ഘനന് എന്നവയാവാത്ഥം. 

ശ്രീഭഗവാനുവാചടശ്രീഭഗവാന് പറഞ്ഞു. 

ഉള. പ്രകാശം ച പ്രവൃത്തിം ച മോഹമേവച പാണ്ഡവ 

നദ്വേഷ്ഠി സംപ്രവൃത്താനി ന നില്ൃത്താനി കാംക്ഷതി. 
പ്രകാശംചടപ്രകാശത്തെയും, പ്രവൃത്തിംചടപ്രവൃത്തിയേയും, മോഹം ഏവചടമോഹത്തെ 

യും സംപ്രവൃത്താനിടസമ്ൃക്കാഷംവിധം പ്രപ്ൃത്തിക്കുന്നവയെ, ന ദ്വേഷ്ടിടദ്വേഷിക്കുന്നില്ലം 
വിപ്ൃത്താനിടനിപ്ത്തങ്ങളാകേണമെന്നു, ന കാംക്ഷതിടകാംക്ഷിക്കുന്നതുമില്ല. 

വിഷയസുഖത്തിലും ജ്ഞാനത്തിലും ആഗ്രഹം ജനപ്പിക്കുന്ന സത്വഗുണകാഷ്യുത്തെ 

പ്രകാശം എന്നു പറയുന്നു. ചിത്തത്തിനെറ പ്രസാദമാണ്' ഇതിന്നു കാരണം. ഇതിനെയാ 
ണ്' രസാസ്വാദം എന്നു പറയപ്പെടുന്ന സമാധിവിഫ്ടുത്വേന യതികഠം കരുതിവരുന്നത്. 
മനസ്സും ഇസ്റ്ിയങ്ങളും പുറത്തുള്ള വിഷയങ്ങളെകറിച്ചു ചലിക്കുന്നതിനെ പ്രപ്ൃത്തിയെന്നു 
പറയുന്നു. ഇതു രജോഗുണകായ്യമാകുന്നു. ഈ ഗുണകായ്യും സമാധിയഭ്യസിക്കുന്നവന്െറ ചി 

ത്തത്തെ അലട്ടുന്നു_ചലിപ്പിക്കുന്നു. ഇതിനെ വിക്ഷേപം എന്ന സമാധിദോഷമായിട്ടു യതി 
കഠം കരുതുന്നു. നിദ്രാ, ആലസ്യം, പ്രമാദം, എന്ന തമോഥുന്നകായ്യുങ്ങളെയാണ്' മോഹമെ 
ന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്'. ഇതിനെ സമാധിയെ വിഫ്മപ്പെടുത്തുന്ന കഷായം, ലയം. എന്നു 
പറയപ്പെടുന്ന ദോഷത്വേന നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഗുണങ്ങളെയും ഗുണകായ്യുങ്ങളെയും അ 
തിക്രമിക്കാത്ത ഒരു സാധകന് ഈ സത്വാദിഗുണങ്ങളും ഗുണകാഷ്കുങ്ങളും പ്രപൃത്തങ്ങളായിരി 
ക്കുന്നുവെങ്കില് അവയെ ദ്വേഷിക്കുന്നു. പ്രതികൂലാചരണങ്ങളെക്കൊണ്ടു അവയെ നിരോ 
ധിപ്പാ൯ പരിശ്രമിക്കുന്നു. ആവക ദോഷങ്ങഠം തന്െറ സമാധിയെ_ആത്മാനന്ദാനുഭൂതി 
യെ വിഫ്പ്പെടത്താതെയിരിക്കേണം. ആ ഭോഷങ്ങഠം നശിക്കേണം എന്നാഗഹിക്കും. ഗു 

ണാതീതനാകട്ടെ ആ ഗുണങ്ങളേയും ഗുണകാഷ്യുങ്ങളേയും ജ്ഞാനശക്തികൊണ്ടതികരമിച്ചിട്ട 
അവയ വിഷയമാകാതെ പ്രകൃതൃതീതമായിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മത്തില് സമരസനായിരിക്കുന്നതു 
കൊണ്ടു ആ ഗുണങ്ങംക്കും ഗുണകായ്യുങ്ങഠംക്കും അധീനനല്ലാതിരിക്കും. ഈ സില സിദ്ധിച്ചി 
ട്ടുണ്ടോ ഇല്പയോ എന്ന്” മറവള്ളവക്കറിവാന് കഴികയില്ല. തന്നില തനിക്കുറിയുവാനുള്ള 

& 
ക 
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ലക്ഷണമാണിത്”. ഈ നില കിട്ടിയാല് മാത്രമേ ഗുണാതീതന് എന്നു വരികയുള്ളൂ. ഇങ്ങി 
നെ ഒന്നാമത്തെ ചോട്യത്തിന്നുത്തരം പറഞ്ഞു. 

98. ഉദാസിനവദാസീനോ ഗുണൈയ്യോ നവിചാല്യതേ 

ഗുണാവത്തന്തഇത്യേവ യേദ്യവതിഷ്ടതി നേംഗതേ. 

' ഉദാസീനുവത് -ഉദാസീനനെന്നപോലെം, ആസീനഃ യഃടവസിക്കുന്ന യാതൊരുവന്, ഗു 
ണൈടടേഗുണങ്ങളാല്, ന വിചാല്യതെടചലിപ്പിക്കപ്പെടുന്നില്ല, യഃടയാതൊരുവന്, ഗു 
ണാഃടഗുണങ്ങഠം, വത്തന്തേടപ്രവൃത്തിക്കുന്നു, ഇത്യേവടഎന്ന ഭാവത്തോടുകൂടെം അവതിസ്ഫ 

തിടസ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ന ഇംഗതേടചലിക്കുന്നില്ല. 

ഗുണാതീതന് ഗുണങ്ങളേയും ഗുണകായ്യുങ്ങളേയും നിരോധിക്കുന്നില്ലെങ്കില് തോന്നും 
പോലെജയെല്ലാം പ്രവൃത്തിക്കുന്നവനോ എന്നു ശങജ്കിക്കേണ്ടു അതല്ല അവന്െറ നില. പ്രവൃ 
ത്തിക്കു കാരണമായ അവിദ്യാവാസനാസഹിതം സമാധിയാകുന്ന അഗ്നിയില് ദഹിച്ചിരിക്ക 
യാത് അവന് പ്രവൃത്തിക്കുന്നതേയില്ല. ബ്രഹ്മാനന്ദത്തില് മുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അവനെ പ്രേ 
രിക്കാന് ഗുണങ്ങാംക്ക്' ശക്തിയില്ലാതായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവന് ഏതുവിധം വ്യാപ 
രിക്കുന്നുവെന്നു പറയാം:-_ശരീരയാതൂയെ സാധിക്കുന്നുവെങ്കില് ഉദാസീനനെപോലെ കഴി 
യുന്നു. വാദപ്രതിവാടികളില് രണ്ടു കക്ഷിയിലും ചേരാതെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മര്ധ്യ 

സ്ഥനെ ഉടാസീ൯നന് എന്നു പറയാവണ്ടെല്ലൊ. അതുപോലെ ഗുണങ്ങളും ഗുണകായ്യുങ്ങളായ 

ദേഹേസ്വിയാടികളും കാലകമ്മാനുസരണം ഭക്ഷണാടികാഷ്ടങ്ങളെ നിവ്വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കു 
സമ്വോഠം അവയില് ഉധ.പ്പെടാതെ ദഷ്ടാവായിരിക്കുന്ന ആത്മസ്വരൂപനായ യതി ഗുണങ്ങ 
ളോ ഗുണകായ്യുങ്ങളോ നിമിത്തം ചലിക്കാതെ ബ്രഹ്മനിഷ്ലനായിരിക്കുന്നു. സമല്ലവികല്ലാത്ത 
കമായ അവിട്യാഗ്ന്ഥിയററിരിക്കയാല് ശരീരസിവ്വഹണാടികഠം പ്രാരബ്ലാനുസരണംനടന്നു 
കൊണ്ടിരിക്കും. ഇതാണവന്െറ ആചാരം എന്ന്' രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിനുത്തരം പറഞ്ഞു. 

24. സമദുഃഖസുഖഭഃ സ്വസ്ഥഃ സമലോഷ്ടാശ്മകാഞ്ചനഃ 

തല്യപ്രിയാപ്രിയോധീരസ്തരല്യനിന്ദാത്മസംസ്തൂതിഃ 

സമടുഃഖസുഖഃടസമങ്ങളായിരിക്കുന്ന ടുഖസുഖങ്ങളോടുകൂടിയവന്, സ്വസ്ഥഃടപരമാത്മാ 
വില്തന്നെയിരിക്കുന്നവന്, തുല്യപ്രിയാപ്രിയഃടതുല്യങ്ങളായ പ്രിയത്തോടും അപ്പിയത്തോ 
ടഛൂടിയവന്, സമലോഷ്ഠാശ്ലകാഞ്ചനഃടതുല്യങ്ങളായ, ലോഷ്ടുത്തോടും അശ്ലാവോടും കാഞ്ച 
നത്തോടും കൂടിയവന്, ധീരഃടബുദ്ധിയെ ചലിപ്പിക്കാതിരിക്കുന്നവന്,; തുല്യനിന്ദാത്മസംസ്ത 
തിഃടതുല്യങ്ങളായ നിന്ദയോഴും ആത്മസംസ്തൃതിയോടും കൂടിയവന്. 

ദേഹേന്രിയാടികഠംക്ക്' സ്വസ്ഥതയുള്ളപ്പയോഠം സത്വാടിഗുണങ്ങംനിമിത്തം ആത്മ 
നിഷ്ണയില്നിന്നു ചലിക്കാതെയിരിക്കാന് കഴിയും. ആധ്യാത്മികാടിഭഖങ്ങളും വിന്ദാദ്യനത്ഥ 
ങ്ങളും നേരിടുമ്പോഠം സ്വനിഷ്ണയില്്ഡിന്നു ചലിച്ച്” ഖേദമോഹാടിദോഷവൃത്തികഠംക്കധി 
നനാകാതിരിക്കുമോ എന്നുള്ള ശങ്കക്ക്' ആ ദോഷം ഗുണാതീതനെ ബാധിക്കയില്ലെന്നുള്ളതി 
ന്നു കാരണം കാണിക്കുന്നു:--ബാഹ്യഭഃഖാടികഠംക്കും നിന്ദാസ്ത്ത്യാടികംക്കും വിഷയം ആ 
ത്മാവല്പ. അനാത്മാവാകുന്നു. മനോബ്ുഭ്ധ്യാദിസഹിതനായ ജീവാത്മാവാകുന്നു. ആത്മാവാ 

കട്ടെ നിര്വിശേഷനും നിരാകാരനും ചിദൂപനുമാണെന്നുള്ള ആ നിഷ്ണക്കിജക്കത്തിന്നവകാ 
ശമില്ലെന്നും സാധിക്കുന്നു: 

സുഖങ്ങാം_ഇവ്രിയങ്ങാം, ശോഭനങ്ങളായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥകളെ സുഖങ്ങള്ളെന്നും ഇ 

നദ്രിയങ്ങം ഭഫ്ടങ്ങളായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥകളെ ഒുഃഖങ്ങളെന്നും ധരിക്കേണം. അങ്ങിനെ കാ 

്മാനുള്ള യോഗ്യത ഗുണാതിതുന്നുണ്ടു'. അതിനാല് സുഖം ഭ8ഖം എന്ന രണ്ടുവിധ സ്ഥിതി 
കഠം ഇസ്ിയങ്ങാംക്കല്ലാതെ വിത്യാനന്ദരസസ്വരൂപനായ ആത്മാവിന്നില്പ. അതുകൊണ്ടു ഗു 
ണാതീതുന്നു സുഖവും ടുഃഖവും ഒരുപോലെതന്നെ. അതിനാല് അവന് സമചിത്തന്, ഇഫ്മം 
അനിഷ്ടം എന്ന ഭാവന ചിത്തത്തിന്നില്ലാതെയിരുന്നാല് അവനെ സമചിത്തന് എന്നു പറ 
യാം. സുഖഭഃഖരൂപവികാരങ്ങളെ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരുവന് ദേഹേന്ദിയാദികളില് ആത്മഭാ 

വനു ഉള്ളവനാകുന്നു. പരമാത്മസ്വരുപത്തെ അറിഞ്ഞവന് ആ അധ്യാസം എന്ന ദോഷ 
ത്തില്ന്ിന്നു വിട്ടിരിക്കുന്നവനാണെന്നു സാരം. അതിനാല് ആ നിലയെത്തിയ ബ്രഹ്മജ്ഞാ 
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നദി സ്വസ്ഥനാകുന്നു. സ്വരൂപമായ ബ്രഹ്മത്തില്ത്തന്നെ ഇരിക്കുന്നവന് എന്നു സാരം. അ 

തുകൊണ്ടു ജന്മാടികളോ ആധ്യാത്മികാടികളോ ആയ ഭുഃഖങ്ങഠം അവനെ ബാധിക്കയില്ല. 
അന്ധന്മാര് ആത്മാവല്ലാത്ത ദേഹാദികളില് ആത്മബുദ്ധിയുള്ളവരായതുകൊണ്ടെ സ്വസ്ഥന്മാ 

രല്ല. അവരെ സുഖടുഖാടികഠം ബാധിക്കും. സ്വസ്ഥനെ ബാധിക്കയില്ല. വിക്ഷേപഹേതു 

ക്കജായ സുഖടുഃഖാടികഠം ശീതം. ഉദ്ണും എന്നപോലെ വന്നും പോഷ്കക്കോണ്ടുമിരിക്കുമ്പോഠം 
ആത്മനിഷ്ണയില്നിന്നു ചലിക്കാതിരിക്കുക എന്ന നിലയെയാണ് സ്വസ്ഥത എന്നു ധരി 
ക്കേണ്ടത് . ധൈഷ്യത്താല് അവയെ സഹിക്കുക എന്നു നിലയെയല്പ എന്നറിയേണം. അതു 
പോലെതന്നെ പ്രിയാപ്രിയങ്ങഠം_ഇഫ്ടാനിഷ്ടങ്ങളും അവന്നു തല്യങ്ങംതന്നെ. മധുരപദാ 

ത്ഥവും കശപ്പുള്ള പദാത്ഥവും വിദ്വാന്നും അവിദ്വാന്നും രുചിഭേദം ജനിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ 
കൂടും തണുപ്പും ഒരുപോലെ ആവുമെന്നു വിചാരിപ്പാന് തരമില്ല. അതിനാല് ഇഫ്ലാനിഫ്ഠു 
ങ്ങഠം വിദ്വാനേയും ബാധിക്കും എന്നാണെമമില് ന്യായം ശരിതന്നെ. ഇഷ്ടത്തോടം അന്। 

ഷ്ടത്തോടും സംബന്ധിക്കുന്നത്" ബുദ്ധിയാണ്”. ബുദ്ധിയോടുള്ള സംയോഗം ഉത്ളവന്നു പ്രി 

യാപ്രിയഭാവവും ഉണ്ടാകും. ആത്മാവിന്നു ഒന്നിനോടും സംയോഗമില്ല. ഗുണാതിതന് ഗുണ 

കാഷ്ുങ്ങളായ ബുദ്ധ്യാദികളെ അതിക്രമിച്ചവന്ായതിനാല് അവനെ പ്രിയാപ്രിയങ്ങം വി 
കാരപ്പെടുത്തുകയില്ല. ഇഷ്ടാനിഷ്ടജ്ഞാനമുള്ളപ്പ്യോളല്ലെ വിഷമഭാവം. ചിരകാലാഭ്യാസ 
ത്താല് ബുദ്ധിപ്പത്തി ബ്രഹ്മഭാവത്തെ പ്രാപിച്ചതിനാല് അതില്യിന്നു ചലിക്കാതെയിരിക്കു 

ന്നതുകൊണ്ടു വിഷമഭാവം ഉണ്ടാകയില്ലെന്നു സാരം. അഭ്യാസബലക്തന്നെ അതിന്നു കാ 
രണം, പ്രിയാപ്രിയങ്ങഠം തുല്യങ്ങഠം എന്നു പറഞ്ഞതിനെ സ്തൃഷ്ടമാക്കുവാന് “*“സമലോ 
ഷ്യാശ്ന കാഞ്ചന?" എന്ന വിശേഷണം. ലോഷ്ടമോ: --മണ്കട്ടയോ_കല്ലോ_സ്വണ്ണുമോ 
ഗുണാതീതുന്നു പ്രീതിയേയോ അപ്പിതിയേയോ ജയിപ്പിക്കുകയില്ല. “*സവ്യം ഖല്വിഭംജ്യ 

ഹ്മ്? കാണപ്പെടുന്ന ചരാചരാത്മകലോകം ബ്രഷ്മഭിന്നമായിട്ടില്ല എന്ന അനുഭവം വന്ന 

വന്നു ലോഷ്ടം നികൃഷ്ടം അപ്രിതിവിഷയം കാഞ്ചനം ഉത്കൃഷ്ടം പ്രീതിവിഷയം എന്ന 
വിഷമദൂഷ്ഠിയുണ്ടാവാനുവകാശമില്ല. അതുപോലെ നിന്ദയും സ്ത്തിയയം തുല്യത്തന്നെ. ഭൂഷ 
ണംനിന്ദ ഗുണകിത്തനംസ്ത്തി. ഇതു രണ്ടും ദേഹേന്ിയാടികളെകറിച്ച പരന്മാര്ചെയ്യുന്നു. 

ആത്മഭാവത്തെ അടഞ്ഞവനെ അതെങ്ങിനെ ബാധിക്കും. ആത്മാവ്" നിനമാസ്തരതികഠാംക്കു 
.വിഷയമല്ലെന്നു ,സാരം.. ഇങ്ങിനെയെല്ലാം ആവാന് കാരണം ധീരത്വം തന്നെ. ധി 
ബുദ്ധി, രാതിടനിഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിനാല് ധീരന് ബെഹിര്മുഖമായ ബുദ്ധിപൃത്തിയെ 
അടക്കി ബ്ര്മത്തില് ലയിപ്പ്ിക്കുവാ൯ ആക്ട സാധിക്കുന്നവോ അവന് ധീരന്. നി 

രന്തരചിരകാലാഭ്യാസത്താല് ഈ നിലയെത്തിട്ടു ജിവിച്ചിരിക്കുന്ന മഹാത്മാവിനെ ജിവഡു 
കതനെന്നു കണ്ടുകൊള്ളേണം. ജിവന്മുക്തന്െറ അന്യയക്കിയുവാ൯ കഴിയുന്ന ലക്ഷണം ഈ 
വകയാകുന്നു. അവന്െറ പരിമാററം_ലോകവ്യവഹാരനിവ്വഹണം_എങ്ങിനെയായിരിക്കും 
എന്ന ചോടദ്യത്തിന്നും ഇതുത്തരമാകുന്നു. 

98, മാനാവമാനയോസ്ത്ല്യേോ തുല്യോ മിത്രാരിപക്ഷയോഃ 

സര്വ്വാരംഭപരിത്യാഗി ഗുണാതീതഃ സ ഉച്യതേ. 

മാനാവമാനയോടമാനത്തിലും അവമാനത്തിലുംം തുല്യടസമഭാവമുള്ളവന്, മിത്രാരിപക്ഷ 
യോദഃംമിത്രപക്ഷത്തിലും ശത്രപക്ഷത്തിലും, തുല്യസമദശനമുള്ളവന്, സവ്യ്യാരംഭപരിത്യാ 

ഗീടസപവ്വകമ്മങ്ങളെയും പരിതു എയജിക്കുന്ന സ്വഭാവമുള്ളവന്, സഃ ഗുണാതിതഃ-അവന് ഗുണാ 
തീതന് എന്ന്, ഉച്യതേടപറയപ്പെടുന്നു. 

ഉപചാരങ്ങഠംകൊണ്ടു ബഹുമാനിക്കുന്നതിലും അപചാരങ്ങഠംകൊണ്ട ലഫ്യവാക്കുന്ന 
തിലും തുല്യഭാവമുള്ളവനും മിത്രപക്ഷത്തെയും ശത്രൂപക്ഷത്തേയും ഒരേനിലയില് കാണുന്നവ 
നുംബ്രഹ്മഭാവപ്രാഫ്ലിനിമിത്തം സാധിക്കേണ്ടതായിട്ടു മറെറാന്നുമില്ലാത്തതിനാന് സകലകമ്മ 
ങ്ങളെയും വിട്ടിരിക്കുന്നവനും ആരോ, അവനെ ഗുണാതീതന്എന്നു ലക്ഷണങ്ങളറിയുന്ന മഹാ 
ന്മാര് പറയുന്നു. പ്രാരബ്ലുവശാല് അന്യയന്മാരില്നിന്നു വന്നുചേരുന്ന മാനാവമാനങ്ങക്കു 
വിഷയം ദേഹമായതുകൊണ്ടു” ദേഹാതീതനായ ആത്മാവിന്നതു ബാധകമല്ല. മനുഷ്യാന 
ന്ദം മുതല് ബ്രഹ്മാവിനന്െറ ആനന്ദംവരെയുള്ള എല്ലാ ആനന്ദങ്ങളും ബ്രഹ്മാനന്മത്തില് അട 
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ഞ്ങിയിരിക്കയാല് ഐ.ഹികമോ പാരത്രികമോ ആയ ഒരു സുഖപ്രാപ്തിയേയും ആഗഹിക്കാ 
നവകാശമില്ലാത്ത സപ്വാത്മഭാവത്തെ പ്രാപിച്ചുവന്നു കമ്മംകൊണ്ടാവശ്യമില്ലാത്തതിനാല് 
സകലകമ്മങ്ങളെയും വിട്ടിരിക്കുന്നതു യുക്തംതന്നെ. എല്ലാററിലും ഉദാസീനുഭാവത്തോഴ 
കൂടെ സ്വരൂപനിഷ്ടയില്നിന്നു തെററാതിരിക്കുന്നതു ജീവസുക്തനായ ഗുണാതീതനില് പര 

ന്മാക്ട കാണ്മാന് കഴിയുന്ന ലക്ഷണം. അവന്െറ ആചാരം എന്തായിരിക്കും എന്ന ചോദ്യ 
ത്തിന്നീവിധം ഉത്തരം പറഞ്ഞ് പ്രകരണത്തെ ഉപസംഹരിച്ചിരിക്കുന്നു. സവ്യയാത്മഭാവവും 

ചിലതു കിട്ടാനുണ്ടെന്ന വിച്ചാരവും ഒരുവന്നുണ്ടാവാനവകാശമില്ല. അതുകൊണ്ടു കമ്മാത്! 
തന്തന്നെ ഗുണാതീതന്. 

86, മാംചയോ വ്യഭിചാരേണ ഭക്തിയോഗേന സേവതേ 

സഗുണാന് സമതിത്യൈതാന് ബ്രഹ്മഭയായകല്ലതേ. 

യഃ ചടയാതൊരുവനാകുട്ടെ, അവ്യഭിചാരേണംഅന്യവിചാരത്തോടുകൂടാതിരിക്കുന്ന, ഭക്തി 
യോഗേനുംഭക്തിയോഗത്താത്, മാം-എന്നെ, സേവതേട:സേവിക്കുന്നുവേം, സഭംഅവന്, 

ഏഏതാന് ഗുണാന്-ഈ ഗുണങ്ങളെ, സമതിത്യടഅതിക്രമിച്ിട്ടു, ബൃഹ്മഭയായട ബൃഹ്മാത്മരാ 
വത്തോടുകൂടെ ഇരിപ്പാന്, കല്പതെടയോഗ്യനാകുന്നു. 

ഈ മൂന്നു ഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിപ്പാനുപായമെന്താകുന്നുവെന്നുള്ള മൂന്നാമത്തെ ചോ 

ദൃത്തിന്നുത്തരം പറയുന്നു:---യാതൊരു ബ്രഹ്മജ്ഞാനി തീവ്വമോക്ഷേച്ഛുയെ അല്ലസമയവും 

പരിത്ൃജിക്കാതെ വാസനാവേഗത്താല് ബാധിക്കുന്ന ബാഹ്യവിഷയങ്ങളെയെല്ലാം പരിത 

ജിച്ചിട്ട പ്രത്യഗാത്മാവായ എന്നെ ഇതരവിചാരങ്ങഠംനിമിത്തം തടസ്ഥപ്പെടാതിരിക്കുന്ന 
അഖണ്ഡാകാരബുദ്ധിപൃത്തികൊണ്ടു നിരന്തരം ധ്യഠനിക്കുന്നതായ ഭക്തിയോഗത്താല് സേ 
വിക്കുന്നുവോ_സകലതും താനും ഏകമായ ബ്രഹ്മംതന്നെ എന്നറിഞ്ഞു” അതില്നിന്നു ച 
ലിക്കാതിരിക്കുന്നുവോ ആ യതിവയ്യു൯ ബ്രഹ്മഭാവത്തോടുകൂടെ കൈവല്യംപ്രാപിപ്പാന് അഹ 
നാകുന്നു. 

91. ബ്രഹ്മണാഹി പ്രതിഷ്ഠാഹമമുതസ്യാവ്യയസ്യച 

ശാശ്വതസ്യച ധമ്മസ്യ സുഖസ്ധ്യൈകാന്തികസ്യച. 

അമൃതസ്യടനശിക്കാത്തതായും, അവ്യയസ്യടവികാരമില്ലാത്തതായും, ശാശ്വതസ്യ-എന്നെ 
ന്നുമുമ്മതായയം. ധമ്മസ്യടധമ്മസ്വരുപമായും, സുഖസ്യടആനന്ദാത്മകമായും, ഐകാന്തിക 

സ്യടവ്യഭിചരിക്കാത്ത സത്യസ്വരൂുപമായുമിരിക്കുന്ന, ബ്രഹ്മണ്ടടവിപ്വിശേഷവസ്തവിനന്െറ, 
പ്രതിഷ്ഠാടസ്ഥാനം, അഹം-ടഞാനാകുന്നു. 

ഇ അവസാനപടദ്യം ശജാസമാധാനമാകുന്നു:--ഗുണങ്ങളെയും തല്കാഷ്യങ്ങളെയും 
അതിക്രമിച്ചതുകൊണ്ടു ബ്രഹ്മജ്ഞാനിക്കു ബ്രഹ്മമായി ഭവിപ്പാന് കഴികയില്ല. എന്തുകൊണ്ടെ 
ന്നാല് ബ്രഹ്മജ്ഞാനി ബ്രഹ്മത്തെ അറിയുന്നവന്, ബ്രഹ്മമോ അറിവിന്നു വിഷയം. അറിയു 
ന്നവന് ഞാന്. അറിയപ്പെടുന്നത് ഇത് . ഇതും ഞാനും ഒന്നല്ല. ഘടത്തെ അറിഞ്ഞവനും 

ഘടവും ഒന്നല്ല. അതുപോലെ ബ്രഹ്മജ്ഞാനിയും ബ്രഹ്മവും ഒന്നല്ല. അതിനാല് ഗുണാത്! 
തന് ബ്ര്മമായ് ഭവിപ്പാനഹന്൯ എന്നുപറഞ്ഞതു ശരിയല്ല. എന്നാണ്” ശങ്ക. അതിന്നു സ 

മാധാനം ഈ പദ്യം:--അതിനെ സൃഷ്യിച്ചിട്ട ജീവരുപേണ അതില് പ്രവേശിച്ചു, എന്നിങ്ങി 
നെ സൃഷ്ടിപദ്യായശ്രുതികളില് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു. “സവം ഖല്ധിദംബ്ബഹ്മ്? ഈ കാണപ്പെട 
ന്ന സവ്വവും ബ്രഹ്മംതന്നെ എന്നു ശ്രുതിയില് പലടദിക്കിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതുകൊ 
ണ്ടു ബ്രദ്മത്തിന്നു നാശമില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ജന്ിച്ചതല്ലെന്നു സിദ്ധിച്ചു. വൃദ്ധിക്ഷയാടി 
കളായ മറവവികാരങ്ങളുമില്ല. എന്നെന്നുമുള്ളതും വിഹിതകമ്മാനുഷ്ഠാനജന്യമായ ധമ്മത്താല് 
ശുദ്ധമായ ചിത്തത്തില് പ്രകാശിക്കുന്ന ജ്ഞാനത്താല് അറിയപ്പെടുവാന് യോഗ്യമായതും 
ചിത്തത്തില് ജ്ഞാനസ്വരൂപമായി വിളങ്ങുന്നതും ഒരേ വസ്തുവാകയാല് വിപ്പിശേഷമായ വ 
സ്തൂവിനെ പ്രത്ൃക്ഷമായറിയുന്ന ജ്ഞാനിയും ജ്ഞാതമായ ബ്രഹ്മവും ഭിന്നമല്ല. ചിത്തമാകുന്ന 

ഉപ്പാധിയുടെ ലയത്തില്_വിദേഹാവസ്ഥയില്_ചിത്തത്തില് പ്രതിഫലിച്ച ജഞാനകല 

ബ്രഹ്മമായ് ഭവിച്ചതിനാല്_ജ്ഞാനി_ അറിഞ്ഞവന് അറിവൃതന്നെ ആകയാല് സത്യ യഇ്ഞായ 
പരിപൂള്്്റബ്ബഹ്മമായ് ഭവിക്കുന്നതില് ; യാതൊരയുക്തിയുമില്ല. പ്രജ്ഞാനംബ്ഹ്മ്” എന്ന 
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മഹാവാക്യം ശബ്ദാടി സകലവിഷയങ്ങളെയും അറിയുന്ന അറിവ്" ബ്രഹ്മംതന്നെ എന്നുപപ്പി 
ച്ചിരിക്കുന്നു. സമാധ്യവസ്ഥയില് ““അയമഹമസ്തി"” ഇതാകുന്നു ഞാനെന്നറിയുസവനും അറി 
വിന്നു വിഷയമായ ഇത്” എന്ന ശബ്ദാത്ഥവും ഭിന്നമല്ല. നാമരൂപങ്ങളായി ഭവിച്ചിരിക്കുന്ന 
തും ശബള ബ്ദഹ്മമാകയാല് ഗുണകായ്യങ്ങളായ വിദ്യയുടെയും അവിദ്യയുടെയും നാശത്തില് 
പ്രത്ൃഗാത്മാവായി വിളങ്ങുന്ന ജ്ഞാനി ബ്രഹ്മമായ് ഭവിക്കുമെന്നതില് സംശയത്തിന്ന വകാ 
ശമില്പ. 

ഇതി ശ്രീമല്ഭഗവല്ഗീതാ സൂപനിഷല്സു ബൃഷ്മവിദ്യായാം യോഗശാസ്ത്രേ 
ശ്രീകൃഷ്ണാലജുനസംവാദേ ഗുണത്രയവിഭാഗയോഗോനാമ ചതുദ്ദശോ/ധ്യായഃ സമാപ്പൂ. 

ശുഭമസ്ത. 

തിനി 

ഓം നമോഭഗവതേ വാസുദേവായ 

ശ്രീമല്ഭഗവല്ഗീതയില് 15.0൦ അദ്ധ്യായം. 
ടയ. 

1. മഭ്ധ്വമൂലമധഃശാഖ മശ്വത്ഥം പ്രാഹുരവ്യയം 

ഛന്ദാംസിയസ്തപണ്ണാനി യസ്തംവേദട സവേദവിത്. 
ഉരഭ്ധ്വമൂലംടതൂരര്ധ്വം മൂലത്തോടുകൂടിയത്', ഉരദ്ധവംബ്ുഹ്മം, മൂലം-ബിജം, അധ ശാഖം 
അധധസ്തത്വങ്ങഠം_മഹദാടികളാകുന്ന_ശാഖകളോടുകൂടിയത്. അശ്വത്ഥംനാളെക്കുണ്ടാകമെ 
ന്ന് നിശ്ചയിപ്പാന് കഴിയാത്തത് :_ക്ഷണഭംഗുരമായിരിക്കുന്നത്', തംടഅതിനെ, അവ്യയം: 
നാശരഹിതം എന്ന്, പ്രാഹുഃടപറയുന്നു (ചിലര്) ഛന്ദാംസിടഛന്മസ്സൂഷഠം_ വേദവാകു ങ്ങ 
രം, യസ്യടയാതൊന്നിന്െറ, പണ്ണ്ാാനിടഇലകഠം, തംയഃ വേദ-അതിനെ യാതൊരുവന് അ 
രിഘുന്നുവോ, സ്ഭ-അവന്, വേദവിത്ടവേടത്തെ അറിഞ്ഞവനാകുന്നു. 

15_0൦ അദ്ധ്യായത്തിന്െറ അവതാരിക. 

14 0൦ അഭ്ധ്യായാവസാനത്തില് 4ഏഎസെ അചഞ്ചലഭക്തിയോടുകൂടെ നിരന്തരം 

ധ്യാനിക്കുന്നതുകൊണ്ടു തരിഗുണങ്ങളേയും തല്കാഷ്യുങ്ങളേയും അതിക്രമിച്ച്' കൈവല്യത്തെ 
പ്രാപിക്കാം"എന്ന്' ഗുണത്രയത്യാഗത്തിന്നുള്ള ഉപായമായിട്ടു പറഞ്ഞിട്ടണ്ടെല്ലൊ. ധ്യേയ 
ത്വേന പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ബ്രഹ്മം ഏതുവിധമുള്ളതാണ് 4 എങ്ങിനെയാണതിനെ അനുസ 
സന്ധാനം ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന ആകാംക്ഷക്ക് സമാധാനുമായിട്ടു “*ക്ഷരം അക്ഷരം എന്ന 
രണ്ടു തത്വങ്ങളെ 18.0൦ അദ്ധ്യായത്തിലും അതിന്നുമുമ്പേ 80൦ അഭ്ധ്യായത്തിലും പറഞ്ഞ് । 

ടടൂള്ളതില്ന്ദിന്നു വിലക്ഷണമായിരിക്കുന്ന (ഭിന്നമായും രണ്ടിന്നും അധിഷ്ണാനമായും) ഇരിക്കുന്ന 
പുരുഷോത്തമശബ്ദുവാച്യമായ ബ്രദ്മത്തെയാണ് അനുസന്ധാനം ചെയ്യേണ്ടത്, എന്നും 
എങ്ങിനെയാണ് ധ്യാനിക്കേണ്ടതെന്നും അതിന്െറ ഫലമെന്താകുന്നുവെന്നും വിവരിച്ചു” മുമു 

ക്ഷുക്കഠംക്ക്' സംസാരത്തില് വിരക്തി ജനിപ്പിച്ച് ബ്ൃഹ്മധ്യാനത്തില് ശ്രദ്ധയുണ്ടാക്കുവാവാ 

ണ്' ഈ അദ്ധ്യായം ആരംഭിക്കുന്നതു. അതില് ആദ്യമായിട്ടു സംസാരസ്വരൂപത്തെ വിവരി 
ക്കുവാന് ഭാവിച്ച ശ്രീഭഗവാന് അതി നെ_സവ്വലോകാത്മകമായ സംസാരത്തെ_ഒരു മഹ, 
ത്തായ ആരവ്വക്ഷമായിട്ടു കല്ലിച്ച്' ആ വ്ൃക്ഷത്തിന്െറ മഹാവിസ്താരത്തേയും നശ്വരതയ്യേ 

യും ഉതപത്തിസ്ഥാനമായ ബിജത്തേയും ധരിപ്പ്ിക്കുകയാണ്. ആദ്യത്തെ മൂന്നു മന്ദ്ങ്ങം. 

കൊണ്ടു ചെയ്യുന്നതു്: ഇത്രയും ധരില്ചുകൊണ്ടുവേണം ഈ അദ്ധ്യായത്തിലെ 220 മന്ൂരങ്ങളു 
ടെ പാഠവും മനനവും ആരംഭിക്കുവാ൯. പ്രതിപാടിക്കുന്ന വിഷയം അനേകശ്രുതിവാക്യങ്ങ 

ജില് വിസ്തരിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിന്െറ എര്രയും ചുരുങ്ങിയ സാരമടത്ങിട്ടുള്ളതാകയാല് ൩ 
ന്നെ മനസ്സിരുത്തി ചിന്തിക്കേണം. അതിഗംഭീരമായ ശാസ്ത്രറസാരമാണീയദ്ധ്യായം എന്നു. 

ഭഗവാന്തന്നെ അദ്ധ്യായാവസാനത്തില് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിനെ വാചകമഹാശയന്മാരെ ആ 

രംഭത്തിര: ഞാന് ഓമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. **മദ്ധ്വമൂലോധയവാക് ശാഖ ഏഫോയ/ശവത്ഥഃ സന്മാത 
ന ദ്ധവമൂലമവാക് ശാഖം വൃക്ഷംയോവേദസംപ്രതി?"എന്നിങ്ങിനെയുള്ള ശ്രുതികളുടെ 

നി 
സാരമാണ് ആദ്യമത്ൂത്തിന്നടിസ്ഥാനം. സവ്വലോകത്തെയുാപ്പെടുത്തിട്ടുള്ള പേരാണ് 
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സംസാരമെന്ന്”. ഉണ്ടാകുകം നിലനില്ലുകം നശിക്കുക പിന്നെയും പിന്നെയും ഈ നിലയില് 
പ്രവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോകംതന്നെ സംസാരം. ആ സംസാരത്തെ ഒരു ആല്പ്പക്ഷ 

മായി കല്ലിച്ചിട്ടാണ' വജ്ണ്്ിക്കുന്നതു. ആല്പ്വക്ഷം എന്നു കല്ലിച്ചത്' അതിന്െറ ബീജം_തു 

ല്പത്തിസ്ഥാനം_അതിവസ്തക്ഷ്മം. അതില് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പ്ൃക്ഷം വളരെ വലുത്. 
ആല്വ്ൃക്ഷംപോലെ പടപ്പുള്ള മറെറാരുപ്ക്ഷമില്ല. അതുകൊണ്ടാവ്ൃക്ഷമായി കല്ലിച്ച 
വെന്നേയുള്ള. ഒന്നുകൂടിയുണ്ടു' 44അശ്വത്ഥം?” എന്ന പേര് ആരല്വ്ൃക്ഷത്തിന്നുള്ളതുമാണ്'. 

ശ്വഃടനാളെ. ത്ഥടനിലനില്ലുന്നുതു നാളെക്കുണ്ടാകം എന്നു തീത്തുപറവാന് കഴിയുന്ന സാ 

ധനത്തെ “*ശ്വത്ഥം"* എന്നു പറയാം, അം-നിഷേധാത്ഥം, അശ്വത്ഥം-നാളെക്കുണ്ടാകുമെന്നു 
കൂടി ഉറച്ചുപറവാന് പാടില്ലാത്തത്. അശ്വത്ഥം ഒരു കൊടുങ്കാറേറാ കാട്ടുതീയ്യോ നാശഹേ 

തുക്കളായ വല്ലതും ബാധിച്ചാല് ഉത്തരക്ഷണത്തില് കാണാതാകും. അതുകൊണ്ടു. അശ്വത്ഥം. 

ആലു മാത്രമാണോ അങ്ങിനെ നശിക്കുന്നതുഃ അല്ല എല്ലാ പ്ൃക്ഷങ്ങളും നശിക്കും. എന്നാല് 

ആലെന്ന് എന്തിനു പറഞ്ഞു, വൃക്ഷജാതിയില് വന്പിച്ച ആലിനെറ നിലയിതാണെങ്കില് 

മറവള്ള പക്ഷങ്ങളുടെ സ്ഥിതി പറയേണമോ എന്നു സിദ്ധിപ്പാന്വേണ്ടി ആലായിട്ടു സം 
സാരത്തെ കല്ലിച്ചു. സംസാരവ്വൃക്ഷത്തിന്െറ മൂലം_ഉല്പത്ത്!സ്ഥാനമായ ബീജം ഏതാകു 

ന്നുഃ ഉരദ്ധ്വമാണ്' ബീജം. ആദ്യത്തില് കാണിച്ച ശ്രുതിയിലെ ഉഈഭ്ധ്വശബ്ൂത്തിന്നു ബ്രഹ്മമെ 
ന്നാണത്ഥം. ബ്രഹ്മത്തില്നിന്നാബ് ഈ സംസാരവ്ൃക്ഷം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്'. അവ്യക്തം 

മഹത്തത്വം മുതലായ സകല തത്വങ്ങളുടെയും മേലെയുള്ള സത, പ്യവസ്ത്_സര്വോല്പത്തി। 

സ്ഥിതിലയസ്ഥാനും_എന്നു കാണിപ്പാനാണ്' ഉുനഭ്ധവം_സര്വോപരിസ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. 

ബ്രഹ്മം .എന്നത്ഥം സിദ്ധിച്ചു. ഇതൊരതിശയപവ്യക്ഷമാണ്' എല്ലാ വൃക്ഷങ്ങളുടെയുംമൂലം_അ 

ട്രിസ്ഥാനം_ വിത്ത് _താഴത്തായിരിക്കേസംസാരവ്ൃക്ഷബീജം അത്യന്തോപരിഭാഗത്താണ്' എ 

ന്നു വരുത്തി_പിന്നെയെങ്ങിനെയിരിക്കുന്നു ആവ്ൃക്ഷംു അധഃശാഖംഅധോഭാഗത്തിലാണ്' 

ഈ പ്ൃക്ഷത്തിന്െറ ശാഖകഠം. അവ്യക്തം, മഹത്തത്വം, അഹങ്കാരതത്വം. പഞ്ചതന്മാത്രങ്ങ 

രം പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങഠം എന്നിവയാണ്” ശാഖകഠം. അത്' ബ്രഹ്മാപേക്ഷയാ താഴത്തുള്ളവയാ 
ഞെല്ലെൊ. സാധാരണ പ്ൃക്ഷത്തിന്െറ ശാഖകഠം മുകളിലാണ്”. സംസാരവൃക്ഷശാഖകഠം താ 

ഴത്താകുന്നു. ഈ സംഗതിയാലും ഇതൊരപുവ്വപ്പക്ഷമാണ്'. അങ്ങിനെയൊക്കെയാണെജിലും 

അശ്വത്ഥമാകുന്നു. പെട്ടെന്നുംകാണാതെയുമാകും. സമസ്തുലോകാവസ്ഥ_സത്യലോകപയുന്തമു 

ഒള സകല ലോകസ്ഥിതിയും ഈവിധമായിരിക്കേ അതില് ഉള്ള ഓരോ വ്യക്തികളുടെ നി 

ലയെന്താണെന്നു ഉഹിച്ചറിഞ്ഞകൊള്ളേണം. ഈ ശരീരം ഇന്നോ നാളെയൊ നശിക്കുക 

യെന്നാക്കം നിശ്ചയിപ്പാന് കഴികയില്ല. അതിനാല് ഇതു ശാശ്വതമാണെന്നു കരുതേണ്ട. എ 

ന്നുപദേശിച്ചപ്പോഠം ““പ്രാഹുരവ്യയം*" എന്നൊരു പൂവ്വപക്ഷം പുറപ്പെടുന്നു. ““നകദാചിദ 
നീദ്ൃശംജഗത് "എന്നു ശ്രുതിയുണ്ടെല്ലെ. ഒരു കാലത്തിലും ജഗത്തിന്നീന്പിലയില്ലാതാകുന്നില്ല. 

നശിക്കുന്നില്ല. അവ്യയം-നാശരഹിതമാണ് എന്നുല്ലെയോ ശ്രുതിപറയുന്നത്'. അപ്പോം നാ 
ഒെക്കില്ലാത്തതെന്നെങ്ങിനെ പറയും, എന്നാണ്” പൂര്വപക്ഷം. അതിന്നു സമാധാനം. ““പ്രാ 

ഹു? പറയുന്നു ശരിതന്നെ. ആരാണാവിധം പറയുന്നത്. കമ്മഠന്മാരായ മിമാംസകന്മാര് പൃ, 
വ്യാപരശ്ുതിവാക്യങ്ങളുടെ അത്ഥം നിണ്ണ്ൂയിക്കാതെയും ആ വക ശ്രുതികഠം ഏതേതുഘട്ടങ്ങ 

ളില് എന്തെന്തു സംഗതികളെയാണ് പ്രതിപാടിക്കുന്നതെന്നു ചിന്തിക്കാതെയും കമ്മംകൊ 
ണ്ടു പ്രാപിക്കാന് കഴിയുന്ന സ്വഗ്ലാടിലോകങ്ങാംക്ക്' നാശമില്ലെന്നു പറയുന്ന പുഷ്ണസ്ഥാനീ 

യങ്ങളായ മധുരവചനങ്ങളെ സിദ്ധാന്തപക്ഷമായി തെററിധരിച്ചവര് ആവിധംപറയുന്ന 
തില് പരിഭ്രമിക്കേണ്ട. അതവ്യയം_നാശരഹിതം അല്ല. അശ്വത്ഥംതന്നെയെന്നാണ്' വേദ 

സിദ്ധാന്തം. ““യല്കൃതകം തന്നശ്വരം? ഏതൊന്നുണ്ടായതോ? ഇല്ലാതായതിന്നുശേഷം 
പിന്നെളണ്ടായിയെന്നു വന്നതോ അതെല്ലാം നശിക്കും. മഹാപ്രളയത്തില് ഇല്ലാതായ എ 

ല്ലാ ലോകങ്ങളും സൃഷ്ടപ്യാരംഭത്തില്പിന്നെയുമുണ്ടാകും പിന്നെയും നശിക്കും. ഈ ശരീരഃ 
ഇന്നുണ്ട്. നാളെ ഇല്ലാതാകും, പിന്നെയുമുണ്ടാകും. :ഇതാണിതി ന്െറ സ്വഭാവം. എന്നാല് 

പൂവ്വപക്ഷമാണെങ്കിലും ശ്രുതിയെന്തിനായിട്ടാവിധം വ്യാമോഹിപ്പിക്കുന്നുു എന്നാണെങ്കില് 
4 ഛന്മാംസിയസ്യപര്ണാനി??എന്നു സമാധാനം. ഛന്മസ്സൂകഠം പുഷ്ണസ്ഥായീയങ്ങളായ മ 



15 പതിനഞ്ചാം അദ്ധ്യായം 

നോഹരശ്രതിവാക്യങ്ങഠം സംസാരവ്ൃക്ഷത്തിന്െറ ഇലകളാകുന്നു പവ്ൃക്ഷത്തിന്നു കേടുതട്ടാ 
തെ രക്ഷിക്കുന്ന ഇലകളെന്നപോലെ ആ വക ശ്രുതിവാക്യങ്ങഠാം ഈ സംസാരവ്ൃക്ഷത്തെ. 

കേഴുതട്ടാതെ രക്ഷിക്കുന്നു. സകാമന്മാര് സ്വഗ്ലാടിലോകപ്രാഫ്മിക്കായി ചെയ്യുന്ന നിത്യനൈ 
മിത്തികാദികമ്മങ്ങളെ വിധിക്കുന്ന ശ്രുതികളുടെ ശരിയായഅത്ഥം ധരിപ്പാ൯തക്കവിധം അ 
ന്തകരണശുദ്ധി സിദ്ധിപ്പാന് വേണ്ടി കമ്മങ്ങളെ വിധിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നറിഞ്ഞകൊള്ളേണം. 

സംസാരപ്പക്ഷത്തിന്െറ അനിത്ൃത്വം ഒഃഖരൂപത്വം മുതലായദോഷങ്ങളെ മറയ്കചന്നതാണ്' 
കമ്മവിധിനിഷേധലക്ഷണങ്ങളായവേദവാക്യങ്ങളാകുന്ന ഇലകഠാംചെയ്യുന്നസഹായം. ധമ്മാ 
ധമ്മങ്ങളും അവയുടെ ഫലങ്ങളായ സുഖടുഃഖങ്ങളുമാണു ഈ വ്ൃക്ഷത്തില്നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഫ 
ലങ്ങഠം. ഇപ്രകാരമിരിക്കുന്ന സംസാരവ്ൃക്ഷത്തെ യാതൊരുവന് അറിയുന്നുവോ. അവന് വേദ. 
ത്തെ അറിയുന്നവനാകുന്നു. അനതജഡടഃഖരൂപമായ സംസാരവൃക്ഷത്തെ അറിഞ്ഞവന്. 
വേടാത്ഥമറിയഘുന്നവനാകുന്നതെങ്ങിനെയെന്നു ശജിക്കുന്നുവെമകില് പറയാം:---ഏതൊരുപ്പ 

ക്ഷം ഏതൊരുവിത്തില്നിന്നുത്ഭവിക്കുന്നുവോ ആ വ്യക്ഷം ആ ബീജത്തിന്െറ രസമുള്ളതാ 
ണെന്നനുഭവമുണ്ടെല്ലൊ. വേപ്പിന്വിത്തിന്െറ രസം കശപ്പ[. വേപ്പ്ിന്െറ ഇലകഠം മുത 
ലായ എല്ലാഅംശവും കശപ്പുതന്നെയെന്ന അനുഭവം പ്രത്യക്ഷം. ഈ ന്യായത്തെ ഈ സം. 
സാരവപ്ൃക്ഷകാഷ്ത്തിലും യോജിപ്പിക്കുക. അപ്പ്യോഠം എത്തു കിട്ടുന്നു ചിദേകരസമായ ബ്രഹ്മ 
ത്തില്ന്ദിന്നുണ്ടായ സംസാരപൃക്ഷം ചിദ്ദസംതന്നെ. അതുകൊണ്ടു ““സവംഖല്വിദംബ്രഹ്മ്” 
ഈ കാണപ്പെടുന്ന സകലവും ബ്രഹ്മംഎന്നു സിദ്ധിക്കുന്നു. ജര സംസാരവൃക്ഷം ചിദൃയപബയ 

ഹ്മവിത്തില്നിന്നുണ്ടായതാകയാല് ചിദ്ദസപരിപുണ്ണുംതന്നെയെന്നു ശുദ്ധബുദ്ധിപ്പത്തികൊ 
ണ്ട് യാതൊരു വിദ്വാനറിയുന്നുവോ._ബ്ബഹ്മാഭിന്നമായിട്ടു കാണുന്നുവോ_.അവന് വേദാത്ഥമ 

ദിയുന്നവനാകുന്നു. “4സവ്വേവേദാഃ യത്പദമാമനന്തി”? എല്ലാ വേദാത്ഥങ്ങളും ബ്രഹ്മത്തില് 
പഷ്യവസാനിക്കുന്നു. കാരണത്തില്നിന്നു അഭിന്നം കായ്യും എന്ന ന്യായത്താല് ബ്രഹ്മമാകുന്നു, 

കാരണഭതന്നെയാണു്' കായ്യരൂപമായി പ്രകാശിക്കുന്ന സംസാരവ്ൃക്ഷം എന്ന ജ്ഞാനത്തില്. 
വേദാത്ഥം പഷ്യുവസാനിക്കുന്നതിനാല് പ്രപഞ്ചപ്പക്ഷം അറിഞ്ഞവന് സവ്യജ്ഞന് എന്നു 
സിദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മത്തെകൂടാതെ അന്യമായ പ്രപഞ്ചമേ ഇല്ലെന്നു സിദ്ധാന്തം. 

9, അധശ്ചോര്ധ്വം പ്രസ്തതാസ്തസ്യയശാഖാ ഗുണപ്രവൃദ്ധാ വിഷയപ്രവാളാഃ 

അധശ്ചമൂലാന്യനുസന്തതാനി കമ്മാനുബന്ധീനി മന്മഷ്യലോകേ. 

തസ്ൃശാഖാടേ അതിന്െറ ശാഖകഠംട അധഃ ഈര്ഥ്വംചം-താഴത്തേക്കും മുകളിലേക്കും, പ്രസ്ത 
താ3ംവ്യാപ്ങ്ങളാകുന്നു, ഗുണപ്രവൃധാഃ-ഫുണങ്ങളാല് വദഭ്ധിപ്പിക്കപ്പെഴന്നവയും, വിഷയ 
പ്രവാളാഃടവിഷയങ്ങളാകുന്നതട്ടിരുകളുള്ളവയുമാകുന്നു മനുഷ്യലോകേടമനുഷ്യലോകത്തില്ം, 

കമ്മാനുബന്ധീനിംകമ്മങ്ങളെ ആരംഭിപ്പിക്കുന്ന, മൂലാനിടവേരുകഠം, അധഃചടഅധോ. 
ഭാഗത്തിലും, അനുസന്തതാനിടനിരന്തരം വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 

സംസാരവ്ൃക്ഷകാരണ്ജ്ഞാനംകൊണ്ടു ആ വ്വക്ഷമാകുന്ന കായ്യത്തെ കാരണമായ 
ബ്രഹ്മംതന്നെ എന്നറിഞ്ഞിട്ടു മോക്ഷം പ്രാപിപ്പാ൯തക്കവിധം ഇരശ്വരാനുഗ്രഹവും അന്തഃ 
കരണശ്ുുത്ധിയും സിദ്ധിച്ചിടില്ലാത്തവര്, വൃക്ഷത്തെ ആയുധംകൊണ്ടു മുറിച്ചുകളയുവാന് കഴി 
യുന്നതുപോലെ സംസാരത്തെയും മൂര്ഛയുള്ള ജ്ഞാനവൈരാഗൃശമ്ത്ംകൊണ്ടു മുറിച്ചുകളയു 

വാന് പരിശ്രമിക്കേണം. പ്രാരബ്ലുകമ്മക്ഷയത്തില് ശരീരം നശിക്കും അപ്പ്യോഠം മോക്ഷവും 
സ്വയമേവ സിദ്ധിക്കും എന്നുള്ള വിചാരത്താല് പരിശ്രമിക്കാതിരുന്നാത ചക്രംചുററല് 
തന്നെ ഫലം എന്നു കാണിച്ച് വൈരാഗ്യത്തെ ജനിപ്പ്ിക്കുവാന് സംസാരവ്ൃക്ഷരൂപത്തെ. 

ത്തന്നെ വിസ്തരിക്കുന്നു:-_സംസാരവ്ൃക്ഷത്തിന്െറ ശാഖകളാണ്” സകല ശരീരങ്ങളും. ആ 
ശാഖകഠം കീജോട്ട വൃക്ഷശരീരംവരേയും മേലോട്ടു ബ്രഹ്മശരിരംവരേയും വു ്യാപിക്കും. ആവ. 

ക ശരീരങ്ങഠം നശിക്കുമെല്ലെൊ. അതോടുകൂടെ ജന്മവും അവസാനിച്ച് മോക്ഷം അടയുകയി 
ല്ലയോ എന്നു ശജിക്കേണ്ട. സത്വാടിഗുണങ്ങളും അവയുടെ കായ്യുങ്ങളായ ഉത്തമമധ്യമാധമ 
കമ്മങ്ങളും തജ്ജന്യങ്ങളായ വാസനകളും ശാഖകളെ പുഷ്ഠിപ്പെടത്തുന്ന തളിരുകളെന്നപോ: 
ലെ ശരീരനാശാനുന്തരം വീണ്ടും ശരീരം ഉണ്ടാവാന് കാരണങ്ങളായ പുണ്യയപാപകമ്മങ്ങളെ 
ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടു അവയുടെ ഫലം അനുഭവിപ്പാന് വീണ്ടും ജനിക്കുകതന്നെഷെയ്യും. ആല്, 
ൃക്ഷത്തിനെറ ശാഖകളില്നിന്നു കീഴ് പോട്ട ആലുഴികഠം പുറപ്പെട്ടു ഭൂമിയില് താങ്ങുകാലയ 
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കളെനപോലെ_അനേകം വേടുകാം ശാഖകളെ വീഴിത്താതെ സംരക്ഷിക്കുന്നതുപോലെ.. 
മനുഷ്യലോകത്തില് ചെയ്യുന്ന കമ്മങ്ങളുടെ വാസനകഠം അധോഭാഗത്തേക്കും വ്യാപിക്കും. 

മനുഷ്യശരീരം ധരിച്ചു് കാമക്രോധാദികഠംനിമിത്തം നീചകമ്മങ്ങളെ ചെയ്തതിന്െറ ഫലമാ 
യിട്ടു പിന്നെ പ്ൃക്ഷശരീരം ധരിക്കേണ്ടതായും ഉല്കൃഷ്ഠകമ്മം ചെയ്ത ജീവനാണെമ്മില് സ്വ 
ഗ്രാടിലോകസുഖാനുഭവാനന്തരം പുണ്യം ക്ഷയിക്കുമ്പോഠം മനുഷ്യലോകത്തിലേക്കു വീണ്ടും 

വരേണ്ടതായുമിരിക്കും. ഇങ്ങിനെ ഘടിയന്്രംപോലെ മേലോട്ടും കീഴോട്ടും പോക്കും വരവു 
മുളള ഈ ശരീരഗുഹണം ഒഃഖാനന്തരം ഒുഃഖം എന്നല്ലാതെ ടഃഖാനുന്തരം സുഖം എന്നുകൂടി 

വിചാരിക്കാതെ നശ്വരമായ പ്രപഞ്ചത്തില് വൈരാഗ്യം ഉണ്ടാവാന്തക്കവിധം വിചാ 
രംചെയ്താല് മാത്രമേ സംസാരബന്ധത്തില്നിന്നു മുക്തനാവാന്കഴികയുജ്യൂവെന്നു സൂചി 

പ്പിച്ച. 
8. നരൂപമസ്വേഹ തഥോപലഭ്യതേ നാന്തോനചാിന്നച സംപ്രതിഷ്ണാ 

അശ്വത്ഥമേനം സുവിരൂഡമൂലമസംഗശസ്ര്േണ ദൃഡേനഛിത്വാ! 

അസ്യരൂപം--ഇതിന്െറ സ്വരൂപം, തഥാ ന ഉപലഭ്യതേട അപ്രകാരം കാണപ്പെടുന്നില്ല ആ 
ഭിഃ ചടആദിയും., ന ഉപലഭ്യതേടകാണപ്പെടന്നില്ലം സംപ്രതിഷ്ണാചടസ്ഥിതിയും_മധ്യ 
വും_കാണപ്പെടന്നില്ല, അന്തഃചടഅവസാനവും കാണപ്പെടുന്നില്ല, ദുഡേന-ഉറപ്പോടുകൂടി 
യം അസംഗശസ്റ്രേണം--വൈരാഗ്യമാകുന്ന ശസ്ത്രംകൊണ്ടു, സുവി രൂഡമൂലം-അതിബലത്തി 
ല് മറച്ചിരിക്കുന്ന വേരോടുകൂടിയ, ഏനം അശ്വത്ഥം--ഈ സംസാരവ്ൃക്ഷത്തെ, ഛിത്വാം 
മുറിച്ചിട്ട. 

4. തതഃപദം തല്പരിമാര്ഗിതവ്യം യസ്മിന്ഗതാ ന നിവത്തന്തിഭയഃ 

തമേവചാട്ം പുരുഷം പ്രപദ്യേ യതഃപ്രവൃത്തിഃ പ്രസ്താ പുരാണീ. 

തതഃ$ടഅനന്തരം, പദംടസ്ഥാനം_പരതത്വം, പരിമാഗ്ലിതവ്യംടഅന്വേഷിക്കപ്പെടുവാന് 

യോഗ്യം, യസ്മിന്ടയാതൊന്നിത്, ഗതാഃടഎത്തിയവര്, ഭൂയഃടപിന്നെ, ന നിവത്തന്തിട 
മടങ്ങിവരുന്നില്ല, യതഃ-യാതൊരുവനില്നിന്ന്', പുരാണീടപണ്ടുകാലംമുതല്ക്കുള്ള, പ്രപ്ൃ 
ത്തിഃടപ്രവാഹപരമ്പരാം പ്രസ്ൃതാടപുറപ്പെടിരിക്കുന്നുവോ, തം ആദ്യം പുരുഷംടആ ആടി। 
പുരുഷനെ. പ്രപദ്യേ-ഞാന് ശരണംപ്രാപിക്കുന്നു:-_83_4 മന്ത്രങ്ങളുടെ സാരം താഴെ കാ 
ണിക്കാം. സ്വഗ്ലാദടിലോകങ്ങംക്കും അവിടെയുള്ള ഭോഗങ്ങഠംക്കും നാശമില്ലെന്നു ഘോഷി 
ക്കുന്ന പുവ്വപക്ഷശ്രുതിവാക്യങ്ങഠംനിമിത്തം വിദ്വാന്മാരുംകൂടെ മോഹിക്കുകയും മററള്ളവ 

രേ മോഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിലും ജന്മാന്തരസുകൃതവശാത് ഈ ജന്മത്തില് മോക്ഷേ 

ക്ലൂയുള്ള പുരുഷന് സംസാരം നശ്വരമാണെന്നു നിത്യാനുഭവത്തില്നിന്നും സിദ്ധാന്തശാസ്ത്ര 

ങ്ങളില്നിന്നും മനസ്സിലാക്കീട്ടു സംസാരചിന്തയെ ഉപേക്ഷിച്ചു ജ്ഞാനവൈരാഗ്യങ്ങളാക 
ന്ന ഖഡ് ഗത്താല് സംസാരവ്ൃക്ഷത്തെ മുറിച്ചുകളഞ്ഞു സന്യാസം സ്വീകരിച്ച്" മോക്ഷത്തി 
ന്നായി പരിശ്രമിക്കേണ്ടതാണെന്നു ബോധിപ്പിക്കുന്നു:-_പുഷ്ണസ്ഥാനീയങ്ങളായ രമണീയ 
ശ്രതിവചനങ്ങം സ്വഗ്ലൂത്തിലുള്ളവക്കു മരണമില്ല (സ്വഗ്ലൂലോകാ അമൃതത്വംഭജന്തെ) ഭൂമി 

നശിക്കുന്നില്ല. സ്വശ്ലും നശിക്കുന്നില്ല (ഗ്രവാദ്യെദഃ ധ്രവാപൃഥിവി) എന്നിങ്ങിനെ പറയു 
ന്നുവെങ്കിലും അനുഭവത്തില് ഇയലോകത്തില് ഉള്ളവരെല്ലാം നുശിക്കുന്നതായിട്ടു കാണു 
ന്നു. ജാഗ്രദാടി മൂന്നവസ്ഥകളും അവയില് അനുഭവിക്കുന്ന ഭോഗ്യങ്ങളും;മായാമാത്രം. സ്വ 
പ്ലുപദാത്ഥമെന്നപോലെ. എന്നുതന്നെ സിദ്ധാന്തശ്രുതിവാക്യങ്ങളുംപറയുന്നുണ്ടു്. അതിനാല് 

സംസാരവ്ൃക്ഷത്തിന്െറ രൂപം ട൪ബലശ്രുതികളില് കാണുന്നപോലെ അനുഭവത്തില് കാ 
ബപ്പെടുന്നില്ല. നിത്യാനുഭവംകൊണ്ടു നോക്കുമ്പോഠം ക്ഷണികവും നശ്വരവും എന്നുറച്ചു 

കൊള്ളേണം. സ്വഗ്ലാടിലോകങ്ങളും അവിടെ സിദ്ധിക്കുന്ന സുഖവും നിത്യമാണെന്നു വിചാ 

രിക്കുന്നതു ഭൂമം മാത്രമാകുന്നു. ആവട്ടെ. ക്ഷണികമാണ് സംസാരമെങ്കില് അല്പം ടഃഖമനു 
ഭവിച്ചുകഴിഞ്ഞാല്പിന്നെ നിത്യസുഖം_.സംസാരാതീതസുഖം_അനുഭവിക്കാമെല്ലൊ എന്ന 
ആശക്കും വഴിയില്ലെന്നു കാണിക്കുന്നു. അതിന്നു ആടിയും അന്തവും മധ്യമകാലിനസ്ഥിതി 
യും ഇല്ലെന്നറിഞ്ഞകൊള്ളേണം., ജനിച്ചവന് മരിക്കുന്നതോടുകൂടെ ശരീരം അവസാനിക്കു 
ന്നില്ല. എപ്പ്യോഠം മുതല്ക്കാണ്” ജനനം ആരംഭിച്ചത' എന്ന ആടിയില്ല. അവിട്യയം അ 
തിന്െറ കാഷ്്യവും അനാടിയെന്നാണ്' സിദ്ധാന്തം. ആടിയറിവാന് കഴിയാത്തതുകൊണ്ടു മ 



ളള) പരിനഞ്ചറം അഭ്ധ്യായം 

ഭ്ധ്യവും അറിവാന് കഴികയില്ല. അതുപോലെ ഇതവസാനുശരീരമാണ്' എന്നും അറിവാന് 
കഴികയില്ല. അതുകൊണ്ടു മോക്ഷേച്ഛുയുള്ളവന് എന്തു ചെയ്യേണം എന്ന ചോദ്യത്തിന്നുത്ത. 
രം:---അനേകജന്മങ്ങളില് സവ്വേശ്വരനെ ആരാധിച്ചുതിന്െറ ഫലമായിട്ടു മോക്ഷേച്ഛു ഒരു. 

വന്നുണ്ടായിയെങ്കില് ഉറപ്പ്യോടുകൂടിയ വിരക്തിയാകുന്ന ശ്യസ്ത്രത്താല് നാമെക്കു വിലയില്ല, 

മെന്നു നിശ്ചയിപ്പാന് കഴിയാത്ത ഈ സംസാരവ്വക്ഷത്തെ വേരോടുകൂടെ മുറിപ്പുകളയേണം. 
ഇതിന്െറ മൂലം സുവിരൂഡമാണ്'. എളുപ്പത്തില് ഉപായശമ്ത്യംകൊണ്ടു മുറിച്ചുകജയാമെന്നാം 
രും വിചാരിക്കേണ്ട. അനേകകോടി ബ്രഹ്മകല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടും നശിക്കാതെ വിവിധവാസന൯ 
കളോടുക്ൂടെ പൃനഃപുനഃ ജനിച്ചും മരിച്ചുംകെണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ശരീരബന്ധത്തിന്നു കാരണ 

മായിരിക്കുന്ന ആത്മമറവി ചില്ലറയല്ല. സൃയ്യോദയത്തില് നശിക്കുന്ന അന്ധകാരമല്ല. സൃൂഷ്യാ 
സ്തൂമനുത്തില് പിന്നെയും അന്ധകാരംവരും. ആവണക്കെണ്ണുവെച്ച പാത്രത്തില് വെവംജലം 

ഒഴിച്ചാല് മിഴുക്കു പോകയില്ല തേച്ചുകഴുകികളയേണം, അതുപോലെ വാസനാജടിലമായി 

രിക്കുന്ന ഈ അന്തഭകരണത്തെ തീവ്രമോക്ഷേച്ഛുയും സദസദ്വിവേകവും തജ്ജന്യമായ വൈ 

രാഗ്യവുമാകുന്ന മൂര്ഛയുള്ള ശസ്ത്തുത്താല് മൂറിച്ചുകളൂയേണം. “അതിന്നുശേഷം വിഷയസുഖങ്ങ 

ളെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടു പുറമേ സഞ്ചരിക്കുന്ന വാസനാപ്രവാഹങ്ങളെ അന്തഭാഗത്തുള്ള ആ 

ത്മാവിലേക്കു തിരിച്ചുവിടേണം. നിഷ്പ്രയോജനമായി ഉരഷരഭൂഭാഗങ്ങളിലേക്കു ഒഴുകുന്ന 
ജലപ്രവാഹത്തെ അണകെട്ടിനിത്തി വിഭഭൂമിയിലേക്കു തിരിച്ചുവിട്ടാല് സസ്യാഭിപ്പദ്ധിയുണ്ടാ 
കുന്നതുപോലെ ബഹിര്മ്മുഖമായ ബുദ്ധിവൃത്തിയെ ആത്മാന്വേഷണത്തിന്നായിട്ടുപയോ 

ഗപ്പെടുത്തിയാല് സല്ഫലം ലഭിക്കും. ഏതൊരു സ്ഥാനത്തില് എത്തിയവര് അവിടെനി 
ന്നു പിന്നെ മടങ്ങിവരികയില്പെയോ ആ സ്ഥാനം സംസാരാതീതമായ പാരമേശ്വരപദമാ 

കുന്നു. ആ സ്ഥാനത്തെത്തുവാനുള്ള തിീവ്വേച്ഛുയുള്ളവന് ഇങ്ങിനെ പ്രാത്ഥിക്കേണം:---ഹേ 

പ്രഭോ! യാതൊരു ന്ിന്തിരുവടിയില്നിന്നാണോ എന്നുമുതതിക്കാരംഭിച്ചവെന്നറിവാന് കഴി 
യാതിരിക്കുന്ന ജഈ സംസാരപരമ്പര പ്രവഹിച്ചകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്' ആ സംസാരവൃക്ഷത്തി 
൯൪െറ ആടികാരണമായിരിക്കുന്ന ആ നിന്തിരുവടിയെ സര്വാത്മനാ ഞാന് .ശരണം പ്രാപി 

ക്കുന്നുവെന്ന ശരണാഗതിയോടുകൂടെ ആ സര്വേശ്വരന്െറ പ്രതിമൂത്തിയായിരിക്കുന്ന ശ്രീ 
ഗുരുവിനെ ആശ്രയിച്ച് ജീവേശ്വരജഗല്സ്വരൂപത്തെ നന്നായറിവാന് മഹാവാകൃശ്രവ 
ണമനനാടികളെ നിരന്തരം അഭ്യസിക്കേണം. 

5. നിമ്മാനമോഹാ ജിതസംഗദോഷാ അധ്യഠത്മനിത്യാ വിനിവൃത്തകാമാഃ 

ദ്വസ്ദ്വൈവ്വിമുക്താ സുഖ്ദുഭഃഖസംജൈഞര്ഗച്ഛുന്ത്യമൂഡ്ധാഃ പദമവ്യയംതത്.. 

ന്രിമ്മാനമോഹാഃ-മാനം_ ദേഹത്തില് ആത്മഭാവം. മോഹം_ആത്മസ്വരൂപാജ്ഞാനം_ഇതുര 
ണ്ടും ഇല്ലാത്തവര്, അധ്യാത്മനിത്യാആത്മജ്ഞാനത്തില് നിരതന്മാര്, വിനിപ്പത്തകാമാഃട 
ന്ദിശ്ശേഷം കാമങ്ങം നുശിച്ചവര്, ജിതസംഗടോഷാഃടവിഷയസംസഗ്ലമാകുന്ന ദോഷത്തെ 

ജയിച്ചവര്, സുഖടഃഖസംജൈഞടസുഖം ൭8ഖം എന്നു പേരുള്ള,ദ്വന്ദ്ൈടദ്വന്പങ്ങളാല്. 
വിമുക്താഃവിശേഷേണ മോചിക്കപ്പെട്ടവര്, അമൂഡ്ാഃടമൂഡന്മാരല്പാത്തവര്, അവല്യയംടനാ 
ശമില്ലാത്ത, തല്പടം--ആ സ്ഥാനത്തെ. ഗച്ഛുന്തിടപ്രാപിക്കുന്നു. 

അനാത്മാവില് ആത്മത്വബുദ്ധി എന്ന അധ്യാസം ഇല്ലാതായാല് മാത്രമേ ശ്രവ 

ണാടികഠംനിമിത്തം സല്ഫലമുണ്ടാകയുള്ളൂവെന്നു കാണിപ്പാന് ജ്ഞാനുത്തെ വിരോധിക്കുന്നു 
സംഗതികളെ ജയിക്കേണം അവക്കു മാത്രമേ ജശ്വരലാഭം ഉുണ്ടാകയുള്ളൂവെന്നുപദേശിക്കു 

ന്നു:__ദേഹം ഇന്രിയങ്ങാഠം മനസ്സ് ബുദ്ധി എന്നിവയില് ഞാനെന്ന ഭാവമാകുന്ന അഭിമാന 
വും അതിന്നു കാരണമായ ആത്മാജ്ഞാനവും തീരെയില്ലാത്തവരും, ആത്മജ്ഞാനത്തില് നി 

രന്തരം താരീപയ്യുമുള്ളവരും, അതുനിമിത്തം സകല വിഷയവാസനകളെയും അതിക്രമിച്ചവ 

രും, ഇന്രിയങ്ങളും മനസ്സും ചിഷയങ്ങളില് പ്രവൃത്തിക്കുക ചിന്തിക്കുക എന്ന ദോഷത്തെ 
ജയിച്ചവരും, സുഖം ൭%£ഖം എന്നുപേരുള്ള പ്രിയാപ്രിയങ്ങളോടു വിട്ടിരിക്കുന്നവരുമായ 
അമൂഡന്മാര്_ആത്മാരാമന്മാര് ഏതുകാലത്തും യാതൊരു സംഗതിയാലും നാശമില്ലാത്തതായ 
ആ ബ്രഹ്മപടത്തെ പ്രാപിക്കും. ഹൃദയഗ്രമ്ഥിയാകുന്ന ഉപാധിയുടെ നാശംനിമിത്തം പ്രതി. 
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ച്ലായാരൂപമായ ജീവഭാവം നശിക്കുമ്പോഠം മാത്രമേ ബ്രഹ്മപദം പ്രാപിപ്പാന് കഴികയുള്ളു. 
അതിനാല് നിരന്തരാത്മധ്യാനത്താല് സകല ദോഷങ്ങളെയും അതിക്രമിക്കേണം. അവക്ട 

മാത്രമേ മോക്ഷമുള്ള. ജീവന് ബുദ്ധിപ്രതിബിംബചൈതന്യമാണ്' ബിംബമല്ല എന്നു കാ 

ണേണം എന്നുപദേശിച്ചു. 

6. ന തല് ഭാസയതേ സൂയ്യോ ന ശശാമക്കോ ന പാവകഃ 

യല് ഗത്വാ ന നിവര്തന്തേ തദ്ധാമ പരമം മമ. 

തല്-അതിനെ, സൃദ്യരസുയ്ുനും, ശശാമടചദ്ദനും,, പാവകടഅഗ്നിയും, നൂ ഭാസയതേട: 
പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നില്ല, യത് ഗത്വാടയാതൊന്നിനെ പ്രാപിച്ചിട്ടു, ന നിവത്തന്തെടമടങ്ങിവ 
രുന്നില്ലെയോ, തത്'ധാമടആ തേജോനിധാനം, “മമ-എനെറ സ്വരൂപം. 

ബ്രഹ്മവിഷ്ണുവാടിദേവന്മാരുടെ ലോകത്തെ പ്രാപിച്ചവക്കും പുനര്ജ്മമുണ്ടെന്നതു 
പോലെ നിര്വ്വിശേഷബ്രഹ്മത്തെ പ്രാപിച്ചവക്കും പുനരാവത്തിയുണ്ടാകയില്ലെയോ എന്ന 
ശമ്കക്കു നേ സ പുനരാവത്തതെ ന സ പുനരാവത്തതെ?? . ബ്രദ്മത്തെ പ്രാപിച്ചവക്ക_ബബ 
്മഭാവത്തെ അടഞ്ഞവക്ട പൃനരാവത്തിയില്ലെന്നു ശ്രുതിപ്രമാണം ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നാ 
ണ്” സമാധാനം പറവാന് ഭാവിക്കുന്നത്". ദഹരാദ്യപാസകന്മാര്കൂടെ ക്രമേണ മുക്തിയെ 

പ്രാപിക്കും എന്നിരിക്കേ ശുപാധിവിലയത്തില് സച്ചിദാനുന്ദബ്ബഹ്മമായിഭവിച്ചവക്ക പുനരാ 
വത്തിയില്ലെന്നു പറയേണമോ എന്നഭിപ്രായത്തോടുകൂടെ നിപ്പിശേഷബ്രഹ്മസ്വരൂപത്തെ_ 
ഭഗവാന് ബോധിപ്പിക്കുന്നു--മുക്തന്മാക്കു പ്രാപ്യമായിരിക്കുന്ന ജ്യോതിഃസ്വരൂപമായ ആ 
പരബ്രഹ്മത്തെ സത്യന് പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നില്ല. “ന തത്രസ്മയ്യോഭാതി ന ചന്ദ്രതാരകം നേമാ 
വില്യതോഭാന്തികതോയമഗ്നിഴ്? എന്നു ശ്രതിയുള്ളതുകൊണ്ടു” ചന്ദ്രന് അഗ്നിയെന്നി തേജോ 
ഗോജങ്ങളൊന്നും ആ സ്ഥാനത്തില് പ്രകാശിക്കുന്നില്ല. ചക്ഷുരാദീവ്രിയങ്ങഠംക്കോ മനസ്സി 
ന്നോആ പരവസ്തുവിഷയമല്ലെന്നിതില്നിന്നു ധരിച്ചുകൊള്ളേണം. “നു ചക്ഷുഷാ ഗച്ഛതി 
നാപിവാചാനാന്യൈദ്ദേവൈഃ കണ്ണൂകൊണ്ടോ വാക്കുകകൊണ്ടോ മറേറതെതിലും ഇന്ദ്രിയ 
അ്ങംകൊണ്ടോ ആ പരവസ്ത്രവിനെ കാണ്മാനോ പറയുവാനോ ചിന്തിക്കുവാനോകഴികയില്ല. 
എന്നു സിദ്ധാന്തം. അതുകൊണ്ടു ബ്രഹ്മം ഭൌതികപദാത്ഥമല്പ. മറെറാന്നിന്നും പ്രകാശിപ്പി 

ഭവാന് കഴിയാത്തതും എല്ലാററിനേയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതും അതിസ്ക്ഷ്മുവും സര്പ്പാന്തര 
വുമാണെന്നറിഞ്ഞകൊള്ളേണം. ഇങ്ങിനെ ബുഹ്മലക്ഷണം പറഞ്ഞതിന്നുശേഷം പ്രകൃത 
ത്തെ തുടരുന്നു. നിമ്മാനമോഹത്വാദിലക്ഷണയുക്തന്മാരായ മഹാത്മാക്കഠം യാതൊന്ന് 

നെ പ്രാപിച്ചിട്ട ആ വസ്ത്വായിത്തന്നെ ഭവിച്ചിട്ടു_പിന്നെ സംസാരത്തിലേക്കു മടതങ്ങിവരു 
ന്നില്ലെയോ_സച്ചിദാനന്ദ ബൃഹ്മമായിത്തന്നെ ഭവിക്കുമോ. ആ തേജോനിധാനുമാകുന്നു എ 
ന്െറ സത്യസ്വരൂപം എന്നറിഞ്ഞകൊഠാംക, ഈ ശ്രീകൃഷ്ണുസ്വരുപമാകട്ടെ സ്വേച്ലയാ ഭ 
ക്താനുഗ്രഹത്തിന്നായിട്ട സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നു സൂചിപ്പിച്ചു. 

4, മമൈവാംശോ ജീവലോകേ ജീവഭതഃ സനാതനഃ 
മനഃഷഷ്ലാനീന്റിയാണി പ്രകൃതിസ്ഥാനികഷതി 

8. ശരീരംയദവാപ്ലോതി യച്ചാപ്പ്യല് ക്രാമതീശ്വരഃ 

ഗൃഹീത്വെത്ാനി സംയാതി വായയര്ഗന്ധാനിവാശയാത്. 

മമഫ്മുവ-ഫഎനെറെറതന്നെ, അംശഃ-ഭാഗം ജീവലോകേടസംസാരത്തില്, ജീവഭതഃ--ജിവനാ 
യിട്ടു (സ്ഥിതിചെയുന്നു.) സനാതനഃ-എന്നെന്നും ഉള്ളവനും, ഈശ്വരഃടസ്വാമിയുമാകുന്നു, 
യത് ടഎപ്പയോഠം, ഉല്ക്രാമതിടകൂല്ക്രമിക്കുന്നുവോ, അപ്പോം, മനഃഷേഷ്ലാനിടമനസ്സോടുകൂ 
ടെ ആഠെണ്ണമുള്ളതും, പ്രകൃതിസ്ഥാനിടപ്രകൃതിപരിണാമമായ ദേഹത്തിലുള്ളവയുമായം 

്രിയാണിടഇസ്രിയങ്ങളെ, കഷതിആകഷിക്കുന്നു, യത് ടഫപ്പ്യോഠം, ശരീരംടശരീരത്തെ, 
അവാഡ്ലോതിടപ്രാപിക്കുന്നവോം, അപ്പ്യോഠം ആശയാല്-ആശയത്തില്നിന്നു:-_പുഷ്യത്തില് 
നിന്നു, ഗന്ധാന്-ഗന്ധങ്ങളെ, വായുഃഇവടവായുവെന്നപോലെ, ഏതാനിടഇവയെ, ഗൃഹീ 
ത്വാ_എടുത്തിട്ട് , ഉതിക്രാമതിടഉതക്രമിക്കുന്നു. 



ഉള പതിനഞ്ചാം അഭ്ധ്യായം 

സംസാരപ്വക്ഷത്തിന്െറ നുശ്വരതയെ അറിഞ്ഞിട്ടു അതില്നിന്നു വിരക്തിയെപ്രാ 
പിച്ചു" മോക്ഷത്തില്മാത്രം ആഗ്രഹത്തോടുകൂടെ സസ്ല്യാസംസ്വീകരിച്ചു സല്ഗുരുവിയെ പ്രാ, 
പിച്ചു” അദ്ദേഹത്തിന്െറ പ്രസാദം നിമിത്തമുണ്ടായ ജ്ഞാനത്താല്” ബ്രഹ്മപ്രാപ്പിയേയും പു. 
നരാവ്ൃത്തിയില്ലായ്യേയും പ്രതിപാടിച്ചശേഷം ശ്രവണാടികളില് പ്രവൃത്തിക്കാതിരിക്കുന്ന 
വക്ക്” ആത്മാവല്ലാതെയിരിക്കുന്ന ദേഹാടികളില് ആത്മാവാണെന്നുള്ള തെററായ ബോധ 

ത്തെ തീത്തനുഗ്രഹിപ്പാന് ഭാവിക്കുന്ന ഭഗവാന് ജീവന് ബ്രഹ്മാംശമാണെന്നും ദേഹാദിഭിന്ന. 

നും അസംസാരിയുമാണെന്നും ഉപദേശിക്കുന്നു. നില്ധിശേഷനായിരിക്കുന്ന എന്ന്െ൨ ബ്ബ 

ഹ്മത്തിന്െറ_അംശമമൂകുന്നു ജീവന്. ബ്രഹ്മം നിരംശമല്ലെയൊ, അംശമുണ്ടെന്നുവന്നാല്. 
നശിക്കുകയില്ലെയോ എന്നു സംശയിക്കേണ്ട. അംശത്വം കല്ലിതമാകുന്നു. അനാടിയായ അ 
ജ്ഞാനം നിമിത്തം ദേഹത്തില് ഞാനെന്നഭാവമുണ്ടായതുകൊണ്ടു അംശമെന്നപോലെ മുപ് 

ചരിക്കുന്നു. അപരിച്ഛിന്നമായ ആകാശത്തിന്നു ബടസംബന്ധം നിമിത്തം ഘടാകാശം എ 

ന്നും ഘടസംബന്ധമില്ലാത്തഭാഗത്തെ മഹാകാശമെന്നും ഭിന്നമായി പറയുന്നതുപോലെ അ. 

ജ്ഞാനം നിമിത്തം കല്ലിതമായ ഉപാധിയില് ഞാനെന്ന പരിദഭൂമമുണ്ടായതിയാല് ജീവനെ. 
ന്ന പേരുണ്ടായിരിക്കുന്നു. ുപാധിരഹിതന് വാസ്ത്രവത്തില് നിത്യനും ശരീരേസ്ിയമനോബൂ 
ഒധ്യാദികളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഇരശ്വരനുമാകുന്നു. പ്രജകളെ ശാസിക്കുന്ന ചക്രവത്തി പ്രജക 
ളില്നിന്നു ഭിന്നനായിരിക്കുന്നതുപോലെ ശരീരേസ്രിയാടികളുടെ സ്വാമിയായ ഈ ജീവന് 

യഥാത്ഥത്തില് ദേഹാതീതനും ഇരശ്വരനുമാകുന്നു. എപ്പ്യോഠം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ശ 
രീരത്തില്വിന്നു ഉല്ക്രമിക്കുന്നു വേഡ_വിട്ടുപോകുന്നുവോ_അപ്പ്യോഠം പുഷ്ണത്തിലിരിക്കുന്ന സ 

. ക്ഷ്യാംശമായ വാസനയെ ഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടു സഞ്ചരിക്കുന്ന വായുവെന്നപോലെ പ്രകൃതി പ. 
രിണാമമായ ഈ ശരീരത്തിലുള്ള ഇഡ്യിയങ്ങറം പ്രാണങ്ങഠം മനസ്സ് എന്നിവയെ സ്വീകരി, 

ച്ചുംകൊണ്ടുപോകുന്നു. പുതിയതായി സ്വീകരിക്കുവാന് ഭാവിക്കുന്ന ശരീരത്തില് ഭോഗ യവ 
സ്തൂക്കളെ അനുഭവിക്കുവാനുള്ള കരണങ്ങളാകുന്നു പ്രാണേന്ിയമനോബുദ്ധ്യാദിസഹിതമായ: 

സൃക്ഷൂശരീരം. അതോടുകൂടെയാകുന്നു ജീവന്െറ ഉത്ക്രമണം. അതി നാത് ശരീരത്തില്നിന്നു 
ഭിന്നനായ ജീവന് സത്യമായ ബ്രഹ്മംതന്നെയാകുന്നു എന്നറിയേണം. 

9, ശ്രോത്രംചക്ഷുദസ്പശനംച രസനം ഘ്രാണ മേവച. 

അധിഷ്ണായമനശ്ചായം വിഷയാനുപസേവതേ. 

ശ്രോത്രം-ശ്രവണം; ചക്ഷുഃനേതം, സ്റൃശനം ചടത്വക്ക് ; രസനും-ജിഹ്വ, ഘ്രാണം ഏവ 
ചടനാസികം മനഃചടമനസ്സറ് ഇവയെ, അധിഷ്ണായടഅധിവസിച്ചിട്ട് , അയംടഇവന്_ജി 
വന് വിഷയാന് ഉപസേവതേംവിഷയങ്ങളെ അനുഭവിക്കുന്നു. 

ജന്രിയങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചുംകൊണ്ടു മറെറാരു ശരീരത്തെ പ്രാപിച്ചിട്ട' ജീവന് അ 
തിലിരുന്നുചെയയന്നതിനെ കാണിക്കുന്നു. ശ്രോത്രം ന്നേരം ത്വക്ക് ജിഹ്വാനാസിക മനസ്സ എ, 
ന്നിപയടങ്ങിയ സ്ൃക്ഷ്മശരീരത്തില് വസിക്കുന്ന ജീവന് ശബ്ദുസ്സശരൂപരസഗന്ധാദിവിഷങ്ങ. 
ജെ അനുഭവിക്കുന്നു. മനുഷ ലോകത്തില് ന്ധ ലശരീരത്തെയുപേക്ഷിച്ച. ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട. 

സ്ഥൂലത്തില്നിന്നു വേറിട്ടവന് ജീവന്. സ്ൃക്ഷൂശരീരത്തെ സ്വീകരിച്ചു. സ്വീകരിച്ചവന്: 
സ്വീകരിക്കപ്പെട്ട വസ്തരവില്നിന്നു ഭിന്നന്. ശബ്ദാദികളെ അനുഭവിക്കുന്നു. അനുഭവിക്കുന്നു. 
വന് അനുഭവിക്കപ്പെടുന്ന വസ്ത്രക്കളില്സിന്നും ഭിന്നന്. ഇങ്ങിനെ സ്ഥൂലസ്ൃക്ഷ്യശരീരങ്ങ. 
ളും ശബ്ദാദിവിഷയങ്ങളും വേറെ ജീവന് വേറെ. എന്ന്" അതിസ്റ്റഷ്ടമാക്കിയിരിക്കുന്നതിനെ 

കുറിച്ച് മുമുക്ഷുക്കഠം വിചാരംചെയ്തുറപ്പ്രിക്കേണം. 

10. ഉല്ക്രാമന്തംസ്ഥിതംവാപി ഭംജാനംവാഗുണാന്പവിതം 

വിമൂഡാനാനുപശ്യൃന്തി പശ്യന്തി ജ്ഞാനചക്ഷുഷ 

ഉല്ക്രാമന്തം വാ-ഉത്ക്രമിക്കുന്നവനെപോലെയും, സ്ഥിതം വാ അപിടസ്ഥിതനെന്നപോ: 
ലെയും, ഭംജാനം വാടളജിക്കുന്നവനെന്നപോലെയും, ഗുണാന്വിതം-ഗുണങ്ങളോടുകൂടിയവ 
നെന്നപോലെയ്യം ഇരിക്കുന്ന, ആത്മാനം ആത്മാവിനെ; വിമൂഡ്ധാഭബഹിര്മ്മുഖന്മാര്, ൯ 
അനുപശ, രൃയന്തിട അനുദശനംചെയ്യുന്നില്ലം ഭ്ഞാ൯ചക്ഷ്യഷഃടജ്ഞാനുമാകുന്ന കണ്ണുള്ളവര്, പ 

ശ്യന്തിടകാണുന്നു. 
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ബ്രഹ്മജ്ഞാനികഠം ആത്മാവിനെ മുമ്പേ പറഞ്ഞവിധം കാനെന്നു. അജ്ഞാനി 
കഠം കാണുന്നില്ല, എന്നുപദേശിക്കുന്നു:-_ശരീരേന്ദ്രിയാടികളകന്ന ഉപാധി, ഭിക്ഷാടനാടി 
കായ്യയങ്ങളില് വ്യയാപരിക്കുമ്പോഠം വ്യയാപരിക്കുന്നവനെന്നപോലെയും, ഒരേടത്തിരിക്കുമ്പോ 
ം ഇരിക്കുന്നവനെന്നപോലെയും., ആഹാരം കഴിക്കുന്വോഠം ആഹരിക്കുന്നവനെന്നപോലെ 
യും ഗുണകായ്യുങ്ങളായ കാമക്രോധമോഹഭയാദികളോടുകൂടിയിരിക്കുമ്പോഠം ഗുണസഹിതനെ 
ന്നപോലെഴ്ും തോന്നുന്നുവെങ്കിലും സ്വഭാവേന മേല്പറഞ്ഞ വ്യാപാരങ്ങളൊന്നുമില്ലാ 

തെ ചിദേകരസനും ആനുന്ദമാതരനുമായ ആത്മാവിനെ ശുദ്ധബുദ്ധിവൃത്തിയാകുന്ന കണ്ണുള്ള 
വര് കാണുന്നു. ബാഹ്യരൂപങ്ങളെ മാംസേക്ഷണംകൊണ്ടെന്നപോലെ ശുദ്ധബുഷ്ധിപൃത്തിരൂ 

പമായ ജ്ഞാനംകൊണ്ടേ ആത്മാവിനെ യഥാത്ഥമായറിവാന് കഴികയുള്ടു. ദുഷ്ഠാദദഷ്യവിഷ 
യങ്ങളില് ആശക്കധീനുമായിരിക്കുന്ന അശുദ്ധബുദ്ധിലൃത്തിയുള്ളവക്കു സദസദവിവേക 

വൈരാഗ്യാടിസാധനസമ്പത്തിയോ സല്ഗുരുപാസനുയോ ശമദമാടികളോ ഒന്നും വേണ്ട 
വിധമില്പാത്തതുകൊണ്ടു ആത്മാവിനെ ,നിധ്യികാരാദിസഹിതനെന്ന യഥാത്ഥസ്ഥിതിയില് 

കാണുന്നില്ല. ഗമന്മാദിക്രിയകളൂം ജന്മാദിവികാരങ്ങളുമുള്ളവനായിട്ടേ കാണുന്നു. 

11. യതന്തോ യോഗിനശ്ചൈനം പശ്യന്ത്യാത്തേന്യവസ്ഥിതം 

യതന്തോ/പ്ൃകൂൃതാത്മാനോ നൈനം പശ്യന്ത്യചേതസഃ 

യതന്തഃടപരിശ്രമിക്കുന്നവരായ, യോഗിനഃ ചടയോഗികളും, ആത്മനിടബുഭ്ധിയില്, അ 
വസ്ഥിതംടഅവസ്ഥിതനായ, ഏനം-ഇവനെ, പശ്യയന്തിടകാണുന്നു, യതന്തഃ അപിടപരി 
ശ്രമിക്കുന്നവരായിരുന്നാലും അക്ൃതാത്മാനഃടവശീകരിക്കപ്പെടാത്ത മനസ്സ്ോടുകൂടിയ, അ 
ചേതസഃടഅവിവേകികഠം, ഏനം ന പശ്യന്തിടഇവനെ കാണുന്നില്ല. 

ശുദ്ധാത്മാക്കഠം മാത്രമേ സപ്വ്യോപാധിരഹിതനായ ആത്മാവിനെ സാക്ഷാത്തായ 
റികയുള്ളു അന്യൃയന്മാരാരും അറികയില്ലെയോ എന്നാണെങ്കില്, അങ്ങിനെയില്ല, എന്െറ 
അനുഗ്രഹത്തോടുകൂടെ ഏതൊരുത്തര് യോഗനിഷ്യന്മാരാകുന്നുവോ അവരും സാക്ഷാത്തായ 
റിയും, അല്ലാത്തവര് അറികയില്ലെന്നു യോഗവും ആത്മസാക്ഷാതകാരോപായമാണെന്നു കാ 
ണിക്കുന്നു;.- ശാസ്ത്രാഭ്യാസം, ജരശ്വരോപാസനം, സദസദ്വിവേകം, തീവ്രമോക്ഷേച്ഛും ശമ 
ദമാദിസംപത്തി, മഹാവാകൃശ്രവണമനുനാദി എന്നിലയോടുകൂടെ അഞാനപ്രാഫ്ഠിക്കായി പ 

രിശ്രമിക്കുന്ന യോഗികഠം യാതൊരുത്തരോു ലക്ഷ്യത്തില്നിന്നു ചിത്തത്തെ ചലിപ്പിക്കാതെ 
യിരിക്കുന്നവരെയാണിവിടെ യോഗികളെന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആവിധമിരിക്കുന്ന യോ 
ഗികഠം ആത്മാവില്ത്തന്നെ ചിത്തത്തെ നിലനിത്തുമ്പോഠം ബുഭ്ധ്യാടികഠംക്ക്' കാ്ലാകായ്യു 
വിവേകത്തെ നല്കിക്കൊണ്ടു ബുദ്ധിയില് പ്രകാശിക്കുന്നവൻ ആത്മാവാകുന്നു. ബുദഭ്ധ്യാദി 

കഠം ആത്മാവല്ല. അവ പ്രകാശ്യങ്ങളാകുന്നു. പ്രകാശകന് ആത്മാവെന്നു യഥാത്ഥമായറിയു 
ന്നു; സര്വേശ്വരനായ എന്െറ പ്രസാദാദികളെ സമ്പാഴിപ്പാനുള്ള പരിശ്രമം ചെയ്യാതെ. 
ശാസ്ത്രസല്ഗുരൂപദേശമയ്യാദയെ അനുസരിക്കാതെ_എത്രതന്നെ പരിശ്രമിക്കുന്നവരായാലും 
ബഹിപ്പിഷയങ്ങളില് സഞ്ചരിച്ചകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനോവ്ൃത്തിയോടുകൂടിയ അവിവേകിക 
ഠം ആത്മാവിനെ യഥാത്ഥനിലയില് കാണുന്നില്ല. 

19. യദാദിതൃഗതം തേജോ ജഗല്ഭാസയത്ചേഖ്ചിലം 

യച്ചന്മസിയച്ചാഗ്നൌ തത്തേജോ വിദ്ധിമാമകം. 

ആദിത്യഗതം-ആദിത്യനില് ല്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന, യത് തേജഃടയാതൊരു തേജസ്സ് അഖിലം 
സമസ്തുമായ, ജഗത് ലോകത്തെ, ഭാസയതേടപ്രകാശിപ്പിക്കുന്നുവോഴ ചന്ദ്രമസിചടംചന്ദ 
നിലം, അഗ്നൌചടരഅഗ്നിയിലും, യത് -യാതൊന്നോ, തത് തേജഃ--ആ തേജസ്സ് മാമകം 
എന്നെ സംബന്ധിച്ചതാണെന്ന്', വിദ്ധി-അറിഞ്ഞകൊഠാംക. 

പരിശ്രമിക്കുന്നവക്കം എന്െറ പ്രസാദം സിദ്ധിക്കാതിരുന്നാല് ആത്മലാഭമില്ലെ 
ന്നഃവന്നിരിക്കയാല് അവശ്യം എന്നെ ഉപാസിക്കേണം. സര്വത്ര സമനായ്ക്കസിക്കുന്നവന് 

ഞാന് എന്നുള്ള ഭാവം ഉറച്ചവരെ രാഗാടിദോഷങ്ങഠം ബാധിക്കുകയില്ല. അതിനാല് ചിത്ത 
പ്രസാദവും ജ്ഞാനവും ലഭിക്കും എന്നു ബോധിപ്പിക്കുവാന് ഈശ്വരനന്െറ സര്വാത്മഭാവ 



ഉഉ4 പതിനഞ്ചാം അദ്ധ്യായം 

ത്തെയുപദേശിക്കുന്നു:-__സൂയ്യമണ്ഡലാന്തഭാഗത്തിലും അതില്നിന്നു ബഹിഭാഗത്തിലും വിര 

ന്തരം വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന യാതൊരു തേജസ്സ് സകല ലോകത്തെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നുവോ 
അതുപോലെത്തന്നെ ചന്ദ്രനിലും അഗ്നിയിലും യാതൊരു തേജസ്സിരിക്കുന്നുവോ ആ തേജസ്സ് 

എനറെറതാണെന്നറിഞ്ഞുകൊഴംക. രാഹുവിന്െറ ശിരസ്സ് എന്നു പറയുന്ന ടിക്കില് ശിരസ്സു 
തന്നെ രാഹുവെന്നു ധരിക്കുന്നതുപോലെ ഞാന് തന്നെയാകുന്നു തേജഃസ്വരൂപന് എന്നത്ഥം 
ധരിക്കേണം. സൂദ്യാടികളെയെന്നപോലെ മൂത്തിദ്രവ്യമായിട്ടെന്നെ ധരിക്കരുത്. അമൂത്തവും 
സര്വപ്രകാശകവുമായ തേജോമാതൃരം എന്െറ സ്വരൂപം എന്നു കാണേണം. എഏവിടെയെ 
വിടെ, പ്രകാശകത്വം കാണപ്പെടന്നുവോ ആ എല്ലാ തേജസ്സും എന്െറ വിഭൂതിയാണെന്നു 

ധരിച്ചുകൊഴംക എന്നുപദേശസാരം. 

18, ഗാമാവിശ്ൃയച ഭൂതാനി ധാരയാമൃഹ മോജസാ ളം 

പുഷ്ണ്രാമിചെൌഷധീഃ സപ്യാഃ സോമ്മോഭൂത്വാ രസാത്മകഃ. 

അഹം-ഞാന്, ഓജസാടശക്തിയാത്, ഗാംടഭമിയേയും ജലത്തെയും, ആവിശ്യടഎങ്ങുംവ്യാ 
പിച്ചിട്ട, ഭൂതാനി ഭൂതങ്ങളെ, ധാരയാമിടധരിക്കുന്നേന്, രസാത്മകഃടരസസ്വരൂപനായം, 
സോമഃഭത്വാടചന്ദ്രനായിഭവിച്ചിട്ടു, സര്പ്പാഃ ഓഷധിടസകല ഒഷധങ്ങളെം പുഴ്ണ്ലാമിട 
പോഷിപ്പിക്കുന്നു. : 

ഇരശ്വരനായ ഞാന്തന്നെ എന്െറ അപരിമിതമായാശക്തിബലത്താല് ഭൂമിയേ 

യും ജലത്തെയും ധാരണാശക്തിരൂപേണ ല്യാപിച്ചിട്ടു സ്ഥാവരജംഗമങ്ങളായ സകലഭൂത 
ങ്ങളേയും ധരിക്കുന്നു. എന്െറ ശക്തിയെകൂടാതെ ഭൂമിക്കും ജലത്തിന്നും അതുപ്പോലെ സവ്വ 
ഭൂതങ്ങഠംക്കും വേറെ സ്വരുപമില്പാത്തതിനാല് എല്ലാ ഭൂതങ്ങളും എന്െറ വിഭൂതികളാണെ 

ന്നു കണ്ടുകൊള്ളേണം, എന്നഭിപ്പായം. അമൃതരസസ്വരൂപനായ ചന്ദ്രനായിഭവിച്ചിട്ട വരീ 
ഹിയവാദികളായ ചെടികഠം പ്ലക്ഷാടികഠം എന്ന സര്പ്പൌഷധികളെയും ഞാന്തന്നെ 
പോഷിപ്പിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു ചന്ദ്രനും ചദ്ദ്രാമൃതരസത്താല് പോഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഓഷ 
ധങ്ങളും എന്റെറ വിഭതികളാകയാല് അവയേയും എന്നില്ഡിന്നു ഭിന്നങ്ങളെന്നു കാണരുത്” 

14. അഹം വൈശ്വാനരോ ഭൂത്വാ പ്രാണിനാം ദേഹമാശ്രിതഃ 

പ്രാണാപാനസമായുക്തഃ പചാമ്യന്നം ചതുര്വിധം. 

വൈശ്വാനരഃ--ജാരാഗ്നിആയി, ഭത്വാടഭവിച്ചിട്ടു, അഹംട-ഞാന്, പ്രാണിനാം. ദേഹംടപ്രാ 
ണികളുടെ ശരീരത്തെ, ആശ്രിതഃ-ആശ്രയിച്ചവനായിട്ടു, പ്രാണാപാനുസ്മായുക്ത്ടപ്രാ 
ണന്. അപാനന് എന്ന വായയക്കളോടു ചേന്നവനായിട്ടു, ചതുര്വിധം അന്നംടനാലുവിധമാ 
യ അന്നത്തെ, പചചാമിട-പാകം വരുത്തുന്നു. 

44അയമഗ്നില്വൈശ്വാനരോയേഠ്യയമന്തഃപുരുഷേയേനേദമന്നം പച്യയതേ?? പുരു 
ഷാന്തഭാഗത്തിലുള്ള അഗ്നിക്കു വൈശ്വാനരന് എന്നുപേര്. ആ അഗ്നിയാൽ അന്നം പാകം 
ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നും സു യമധ്യേമഹാനുഗ്നിര്വ്വിശ്വാച്ചിര്പ്പിശ്വതോമുഖഭ? പുരുഷന്െറ 

ശരീരമധ്യത്തില് എങ്ങും വ ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജ്വാലകളോടുകൂടിയ മഹാനായ അഗ്നി 

യിരിക്കുന്നു എന്നും അത്ഥമുള്ള രണ്ടുശ്രുതികളെ ഈ മന്ദ്രാത്ഥംകൊണ്ടുവെജിപ്പെടത്തുന്നു:-_. 

വൈശ്വാനരന് എന്നു പറയപ്പെടുന്ന അഗ്ദിയായ് ഭവിച്ചിട്ടു ഞാന് സകല പ്രാണികളുടെ 
ശരീരമധ്യത്യ്ൂല് വസിക്കുന്നു. ഉച്ഛുവാസനിശ്വാസരൂപേണ ചലിക്കുന്ന പ്രാണന് അപാനന് 

എന്ന വായുക്കളുടെ സംയോഗത്താല് അത്യന്തം ഉ്വലിക്കുന്നവനായ്ട്ടു പ്രാണികഠം ഭക്ഷി 
ക്കുന്ന നാലുവിധം അന്നത്തെ പാകുംവരുത്തി ധാതുക്കഠംക്ക' ബലം നല്കി ശരീരത്തെ നില. 
നിത്തുന്നു. വൈശ്വാനരസ്വരൂപേണ ആപാദചൂഡം വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഞാ൯തന്നെയാകു 
ന്നു സവ്ൃപ്രാണിവഗ്ുങ്ങളും എന്നു കണ്ടുകൊള്ളേണം. മനുഷ്യാദികഠം ഭൂമിയില്നിന്നുണ്ടാകു 
ന്ന വ്രിഹ്യാടികളെയും ചാതകം മുതലായ പക്ഷികഠം ജലത്തെയും. ബാലഖില്യന്മാര് മുതലാ 

യവർ തേജോമയപദാത്ഥങ്ങളെയുംം സപ്്യാടികഠം വായു മുതലായതിനെയും ഭക്ഷിക്കുന്നു. ഇ 

ങ്ങിനെ പാത്ഥിവം, ആപ്യം, തൈജസം വായവ്യം എന്ന ഭേദങ്ങളെയാണ്' നാലുവിധ. 
മായ അന്നം എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്'. 
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15. സവ്വസ്വചാഹം ഹൃദിസന്നിവിഷ്ടോ മത്തഃസ്ത്തിര്ജ്ഞാനമപോഫനംച 

വേദൈശ്ച സവ്ലയൈരഹമേവവേദ്ദേോ വേദാന്തകൃദ്വേദവിദേവചാഹം. 

സവ്വസ്യചം-എല്ലാവരുടേയും, ഹൃടിടഹൃത്തില്, സന്നിവിഷ്ടടസമ്യക്കാകംവണ്ണം പ്രവിഷ്ട 
നാകുന്നു, മത്തഃടഎന്നില്നിന്നുതന്നെ, സ്തൂതിഃ ഇഞാനംടഓമ്മയും അറിവും, അപോഹനം 
ചടവിസ്തതിയും അജ്ഞാനവും ഉണ്ടാകുന്നു, വേദാന്തകൃത് ടവേദാന്തത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നവ 
നും വേടവിത് വേദത്തെ അറിയുന്നവനും, അഹം ഏവടഞാ൯തന്നെം സല്വൈഃ 
വേടദൈഃചസകല ; വേടങ്ങളാലും വേദ്യഃട അറിയപ്പെടുവാന് യോഗ്യന്, അഹം ഏവട 
ഞാന്തന്നെ. 

കക ജാഠരാഗ്ിസ്വരൂപനായ പരമേശ്വരനായ എന്നാല് വ്യാപിക്കപ്പെട്ട ശരീരികളെ 
ച് ല്ലാവരും എന്െറ വിഭൂതികജാകയാല് ഞാന്തന്നെ ആയിരിക്കേ, .ഭമംകൊണ്ടും പ്രമാദം 

കൊണ്ടും ഇവരില് ചിലരെ മറവചിലര് ഇവന് ശിഷ്ട; ഇവന് ഭൂഷ്മ൯; ഇവന് ബ്രാഹ്മണ 
൯ ഇവന് ശ്രൂദ൯; ചണ്ഡാലന് എന്നിങ്ങിനെ ഭേദബുദ്ധിയോടുകൂടെ വീക്ഷിക്കാവണ്ടു്. മോ 

ക്ഷേച്ഛുയുള്ളവര് ഒരിക്കലും അങ്ങിനെ കാണരുത്. എല്ലാവരിലും ഇരശ്വരത്വഭാവനതന്നെയു 

ങ്ടരായിരിക്കേണം എന്ന് ദുഡ്ധബോധം ജന്ദിപ്പിക്കവാ൯ സര്വപ്പാണികഠംക്കും സല്ബുദ്ധി 

യും ഒര്ബുദ്ധിഷും ഉണ്ടാകുന്നത്” എന്െറ വ്യാപ്തികൊണ്ടുതന്നെയെന്നും എന്നെ യഥാത്ഥ 

മായുപാസിക്കുന്നവക്ക സല്ബുദ്ധിയും വിപരിതനിലയില് ഉപാസിക്കുന്നവക്കു ഒര്ബുദ്ധി 

യും ഉണ്ടാകുന്നുവെന്നും കാണിച്ചുകൊണ്ടു സര്വത്ര സര്വേശ്വരവ്യയാപ്തിയെത്തന്നെ പ്രതി 
പാടിക്കുന്നു:..4“മമൈവാംശോ ജീവലോകേ ജീവഭത്മി? ജീവലോകത്തില് ജീവനായിരിക്കു 

ന്നത്” എന്െറ അംശംതന്നെ. “4ഇശ്വരോജീവകലയാ"" ഇരശ്വരന് ജീവകലയോടുകൂടെ 
പ്രാണികളിലിരിക്കുന്നു എന്നിങ്ങിനെയുള്ള വാക്യങ്ങളുടെ സാരം “ഈ മന്്ൂത്തില് കാണ്ടിക്കു 

ന്൯;--ബ്ഹ്മാവുമുതല് പുതക്കൊടിവരേയുള്ള സകല പ്രാണിവര്ഗത്തിനെറയും ബുദ്ധിഗുഹ 

യില് പരമാത്മാവായ ഞാന് ക്ഷേതൃജ്ഞസ്വരൂപനായിട്ടു വസിക്കുന്നു. ശരീരവിസ്യാസത്തി 

ലുള്ള വ്യത്യാസം എന്റെ വ്യാഫ്ഠിക്ക് ഉച്ചനിചഭാവത്തെ ജനിപ്പിക്കുന്നില്ല. എന്നു കാണി 
പ്രാനാണ്' (ച) എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്'. അതുകൊണ്ട സര്വ പ്രാണിവര്ഗവും ഞാന് 

തന്നെ എന്നു സിദ്ധാന്തം. ഇങ്ങിനെ സര്വത്ര സമഭാവത്തോടുകൂടെ ഉപാസിക്കുന്നവക്കം 
അങ്ങിനെയല്ലാതെ ഭേദബുദ്ധിയോടുകൂടെ ഉപാസിക്കുന്നവക്ുമുള്ള ഫലഭേദത്തെ കാണിക്കു 

ന്നു:-_എന്നെ യഥാത്ഥനിലയില് ഉപാസിക്കുന്നവരില് ശാസ്ത്യാചായ്യുന്മാരും ഞാനും പ്രസാ 
ദിക്കുന്നതുകൊണ്ടു ശുദ്ധാന്തഃകരണന്മാരായ അവക്കു കാലദേശാവസ്ഥാരൂപ ത്രിവിധപരി 

ച്ചേദശുന്യനായ ഞാന്തന്നെ അവരും സവ്വലോകവും എന്ന സ്ത്തിയും_(ഓമ്മ) അതിന്നു കാ 

രണമായ ആത്മസാക്ഷാല്കാരാത്മകമായ ജ്ഞാനവും ഉണ്ടാകുന്നു. അങ്ങിനെയല്പാതെ ഭേദ 
ഭാവത്തോടുകൂടെ ഉപാസിക്കുന്നവക്ക് മുന്പറഞ്ഞ സ്ത്തിയും ജ്ഞാനവും ഉണ്ടാകാതെയുംവ 

രുന്നു. ഭേദഭാവനനിമിത്തമുണ്ടാകുന്ന രാഗദ്വേഷാദിദോഷഴഷ്ടമായ അവരുടെ അശുദ്ധചി 

ത്തത്തില് യഥാത്ഥസ്ത്ൂരണം ഉണ്ടാകന്തില്ല. അതിനാല് അഭേദഭാവേവ മുമുക്ഷുക്കഠം ഉപാസി 

ക്കേണ്ടതാണ്”. ഇനി വേദാന്തോപദേശം ചെയ്യുന്ന ശ്രിഗുരുവിലും വേദാന്തശാസ്റ്രത്തിലും 
സര്വേശ്വരത്വബുദ്ധിയുണ്ടായിരുന്നാല് മാത്രമേ ശ്രവണാദികാംക്ക്' ശീഡ്യഫലം സിദ്ധിക്കു 
യൃ്ലൂവെന്നു കാണിപ്പാന് പഠറയുന്നു:--ജ്ടഗാടികളായ സകല വേടങ്ങളാലും അറിയപ്പെടേണ്ട 

വനും സര്വ വേദങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പ്രച്ചവനും ഞാന് തന്നെയാകുന്നു. “നിത്യം, ശുദ്ധം 
ബുദ്ധം, മുക്തം, സത്യം സൂക്ഷ്മം, പരിപൂര്ണമദ്വയം, സദാനന്ദചിന്മാതം, ശാന്തം, ചത്ത 
ത്ഥം മന്യയന്തേസആത്മാസവിജേഞയഃ?? എന്തിപ്രകാരമുള്ള അനുന്തവാകു, പങ്ങളാല് പ്രതിപാ 

ടിക്കപ്പെടുന്ന നിര്വിശേഷബ്ബഷ്മതന്നെ ഞാന്. ,ഇപ്പോഠം നീ കാണുന്നതായ ഉപാധിസ്വേ 

ച്ലൂയാ ലോകരക്ഷാത്ഥം സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടതാകുന്നു. എന്നാല് പ്രകാശിപ്പിക്കപ്പെട്ട വേദാന്ത 
ശാസ്ത്രവും ആ ശാസ്ത്രത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന സല്ഗുരുവും എന്നില്സിന്നു ഭിന്നമല്ലെന്ന 
ദൂൃഡഭാവത്തോടുകൂടെ ശ്രവണാദികഠം അഭ്യസിക്കുന്നവക്കു സത്യമായ എന്െറ സവ്വാത്മഭാ 
വം അനുഭവപ്പെടമെന്നു സാരം. 



ഉ6 പതിനഞ്ചാം അദ്ധ്യായം 

16. ദ്വാവിമൌ പുരുഷൌ ലോകേ ക്ഷരശ്ചാക്ഷര ഏവച ചം 

ക്ഷരഃ സവാണി ഭൂതാനി കൂടസ്ഥോഠ/ക്ഷര ഉച്യതേ. 

ഓഷരഃച അക്ഷരഃ ഏവചടക്ഷരമെന്നും അക്ഷരമെന്നും, ഇമൌദ്വൌ--:ഈ രണ്ടും, ലോകേട 

ലോകത്തില്, പുരുഷെയംപുരുഷന്മാര്_പുരുഷന്നുപാധികാം, ഭതാനിടഭവിക്കുന്നവയായ, സ 
്യാണി-എല്ലാം, ക്ഷരഃടക്ഷരം, ഇതി ഉച്യതേ-എന്നു പറയപ്പെടുന്നു, കൂടസ്ഥഃംകൂടസ്ഥന്ം 
അക്ഷരഃ ഉച്യതേട അക്ഷരം എന്നു പവയപ്പെടുന്നു. 

ബ്രഫ്മപ്രാഫ്മി, തല്ഫലം, തല്സാധനം, എന്നിവയെ ഇതിന്നുമുമ്പേ നിരൂപിച്ചു 
ശേഷം, ഇതു മുതല് മൂന്നുമന്ത്രംകൊണ്ടു അറിയവ്പെടേണ്ടതായ ബൃഷ്മസ്വരൂപത്തെ പറ. 

വാന് ഭാവിക്കുന്നു. അതില് ആദ്യത്തെ ഈ മന്ദ്രംകൊണ്ടു പരബ്രഹ്മത്തിന്നു പുരുഷോത്തമ 

ത്വം എന്നാണല്ലൊ ലോകവ്യവഹാരം. യജ്ഞദത്തന് ദേവദത്തനെക്കാഠം ഉത്തമന്. വിടു 
ദത്തന് ദേവടത്തനേക്കാഠം ഉത്തമന് എന്നു പറയുന്നമട്ടില്, പരബ്ദഹ്മം പുരുഷോത്തമന് 

എന്നു പറയുന്നതു ആരെ അപേക്ഷിച്ചിട്ടാണ്. ആരെഅപേക്ഷിച്ചിട്ടാണ്' പുരുഷോത്തമശ്ച. 
വ്യവഹാരം എന്നാണീ മന്ത്രത്തില് സ്തൃഷ്ടുമാക്കുന്നതു്: പുരുഷന് ആര്? എത്രവിധം? എന്നു 
കാണിക്കുന്നു: ക്ഷരം എന്നും അക്ഷരം എന്നുംപറയപ്പെടന്ന ഈ രണ്ടുവിധത്തിലാണ് ലോ 
കത്തില് പുരുഷന്മാര്. ക്ഷരം4നശിക്കുന്നതെന്നും അക്ഷരം നശിക്കാത്തതെന്നുംഅത്ഥം. ക്ഷരം 
എന്ന വഗ്ലൂത്തില് മഹദാദികളായ സവ്വഭൂതങ്ങളും ഉഠാംപ്പെടും. പുരുഷശബ്ചൃത്തിന്നു പുരു. 

ഷോപാധിീയെന്നത്ഥം. ദേഹേഡ്രിയാടികായ്യുവദ്ധം സകലതും നശിക്കുന്നതിനാല് ക്ഷര പുരു. 
ഷന് എന്നു പറയപ്പെടുന്നു. വികാരപ്പെടന്ന വഗ്ലും മുഴുവനും ക്ഷരപുരുഷവഗ്ലത്തില് ഉം 
പ്പെടത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇനി മറെറാരു പുരുഷന്നു കൂടസ്ഥന് എന്നുപേര്. പുതിപൃതന്മാരുടെ. 
മൂലപുരുഷനെ കൂടസ്ഥന് എന്നു ലോകത്തില് പറയാവണ്ടു'. അല്ലെങ്കില് കള്ളസാക്ഷിയെ 
കൂടസാക്ഷി എന്നുംപറയാരണ്ടു". ഈ രീതിയില് സ്വകായ്യമായ സവ്യവികാരവഗ്ലത്തില്_അ 
സത്യവര്ഗ്ഗത്തില്_ഘടത്തില് മണ്ണ്ണെന്നപോലെ ല്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രകൃതിയെ കൂടസ്ഥന്. 
എന്നു ധരിക്കേണം. ഈ പുരുഷന് നശിക്കാത്തവന്. എന്നാല് പരമാത്ഥത്തില് നശിക്കാ. 
ത്തവന് എന്നല്ല. മഹദാദികളായ കാഷ്യവഗ്ലമെന്നപോലെ വേഗത്തില് നശിക്കാത്തതാണെ 
ന്നു മാത്രമേ ധരിക്കാവു. ബൃഹ്മയ്ഞാനുംകൊണ്ടു മാത്രമേ മൂലപ്രകൃതിക്കു നാശമുമ്മൂ. അതി 

നാല് ചിരകാലസ്ഥായിത്വം നിമിത്തം അക്ഷരപുരുഷന് എന്നു പ്രകൃതിക്കു സ്വാനംകല്ലിക്ക 
പ്പെട്ട. കൂടം കപടം മായയെന്നത്ഥം. അതില് സ്വഥിതനായതുകൊണ്ടു_മായയാകുന്ന ഉപാ 

ധിസഹിതനായതുകൊണ്ടു കൂടസ്ഥന് എന്നു ധരിക്കേണം. ക്ഷരം അക്ഷരം എന്ന ഈ രണ്ടും. 
ആത്മാവി ന്െറ ജന്മാടിവികാരങ്ങാംക്കു കാരണമാകയാതല്് രണ്ടും ഉപാധികഠംതന്നെ. രണ്ടി 
ന്നും നാശമണ്ട്”. നശിക്കുന്നത്” നശിക്കാത്തത്' എന്നു ആദ്യം പറഞ്ഞത്” ക്ഷണകാലത്തില്. 

നാശം ചിരകാലത്തില് നാശം എന്ന ഭേദത്തെ ആസ്സദമാക്കീട്ടാണ്'. വാസ്തവത്തില് രണ്ടി 
നും നാശമുണ്ടെന്നറിഞ്ഞകൊള്ളേണം. ഈ നാശത്തില്നിന്നുള്ള ന്ദിവൃത്തിക്കാണു' മുക്തി 
യെന്നുപേര്. അതിന്നു കാരണമാകട്ടെ. ആത്മാവുകാഷ്ടവുമല്പ കാരണവുമല്പ. “*നസത്താ 

നാസഭുച്യതോ?” എന്നറിഷുന്നതുതന്നെയാകയാല് ക്ഷരപുരുഷനെയും അക്ഷരപുരുഷ 
നെയ്യം തള്ളിക്കളുയേണം. അപ്പോം സകല വിശേഷത്തെയും അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്ന പര 

ബ്രഹ്മംതന്നെ ഞാന് എന്ന അനുഭവത്താല് ഒന്നിനെയും അവലംബിക്കാതിരിക്കുന്ന ഭാവമാ 

ണ് ജീവന്മുക്തിയെന്നു മുമ്പേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിനെ മറക്കരുതു്. 

117. ഉത്തമഃ പുരുഷസ്ത്രന്യർ പരമാത്മേതയൂദാഹൃതഃ 

യോ ലേകേത്രയമാവിശ്യ ബിഭത്ത്യവ്യയ ഇരശ്വരഃ, 

ഉത്തമമഹത്തമനായ, പുരുഷ3തു-പുരുഷനാവട്ടെ, അന്യഃടഅന്യനാകുന്നു, പരമാത്മാ-പ: 
തനായ ആത്മാവു, ഇതി ഉദാഹൃതഃ-എന്നു പറയപ്പെടുന്നു, യഃടയാതൊരുവന്, ലോകത്ത 

യംടമൂന്നു ലോകത്തെ, ആവിശ്യടവ്യാപിച്ചിട്ടു, അവ്യയഃടവ്യയരഹിതനായ, ഇരശ്വരഃ-ഈ 
ശ്വരന്, ബിഭത്തിടധരിക്കുന്നു. 

ക്ഷരം അക്ഷരം എന്ന രണ്ടുവിധത്തില് വിഭജിച്ചു കാണിക്കപ്പെട്ട പുരുഷന്മാരെ. 
ക്കാഠം മഹത്തമനായ പുരുഷനാകട്ടെ അന്യനാകുന്നു. നിരതിശയവൈഭവമുള്ളവനും പരി 
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ച്ഛേദത്തില്_ക്ഷരം അക്ഷരം എന്ന വദ്ൂത്തിലുഠംപ്പെടാത്തവനുമാകുന്നു. സവ്വത പരിപ 
ണന് എന്ന അത്ഥത്തില് പുരുഷന് എന്ന സംജ്ഞയാല് വ്ൃയവഹരിക്കപ്പെടുന്നു. സ്ഥാവര 

____... ജഗമങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിച്ചും സ്വയം അന്യയാപേക്ഷകൂടാതെയുംപ്രകാശിക്കുന്ന സൂദ്യന് സ്ഥാ 

ട് 

ആജംഗമങ്ങളില്നിന്നേതുവിധം ഭിന്നനോ അതുപോലെ ക്ഷരാക്ഷരങ്ങളെ പ്രകാശി പ്പിച്ചം 
സവ്വയുടെ ധമ്മങ്ങളാല് സ്ത്ൃശിക്കപ്പെടാത്തവനുമായ ഉത്തമപുരുഷന് അന്യന്തന്നെ. യാതൊ 

രവങ്റ്റന നാശരഹിതനും പരമാത്മാവുമായിട്ടു അനന്ത ശ്രുതിവാക്യങ്ങഠം പറയുന്നു, അവന് 

൨ പരസത്തയേയയം പ്രകാശത്തെയും സ്ഥൃലസ്തൂക്ഷ്യകാരണാത്മകങ്ങളായ മൂന്നു ശരീര 

കം ഭോഗ്യഭോഗാത്മകങ്ങളായ മൂന്നു സമഷ്ടിലോകങ്ങഠാക്കും നല്കീട്ട സവ്യാധാരനും 

സ്വം നിരാധാരനുമായിരിക്കുന്നു സവ്വേശ്വരനാണെന്നു ശ്രുതികഠം ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. സ 
മാശ്ൃല്ലവസ്ഥയില് യോഗികഠം അനുഭവിച്ചറിയുന്നു. ജാഗ്രദവസ്ഥയില് സര്പ്വേയിയങ്ങളോടു 

ചന്ന്' സര്വ്വ വ്യവഹാരങ്ങളെ നടത്തിയ ഞാന്തന്നെ സ്വപ്യുപദാത്ഥങ്ങളെ കണ്ടറിഞ്ഞ 
വ൯. ആ ഞാന്തന്നെ ഒന്നുമറിയാതെ സുഖമായുറങ്ങി ഉന്നനവന് എന്ന് മൂന്നവസ്ഥാഭേ 
ദങ്ങളെയും പ്രകാശിപ്പിച്ചും ആ അവസ്ഥകളോടു സംബന്ധപ്ലൌടാതെയും ഇരുന്നവ൯എന്ു 

സാമാസന്യജനങ്ങളും അനുഭവരൂപേണ സാക്ഷാത്തായറിയുന്ന പരമാത്മാവായ പരമേശ്വ 
രന് പുരുഷോത്തമന് എന്നു സിദ്ധാന്തം. 

18 യസ്ത്രാല് ക്ഷരമതീതോഹഫ മക്ഷരാദപിചോത്തമഃ 

അതോസ്തി ലോകേ വേദേച പ്രഥിതഃ പുരുഷോത്തമഃ 
യസ്താത് ടയാതൊന്നുഹേതുവായിട്ടു, അഹംഞാന്, ക്ഷരംക്ഷരത്തെ, അതിീതടഅതിക്രമി 
ച്ചവനും. അക്ഷരാത്' അപിടഅക്ഷരത്തെക്കാഠം, ഉത്തമഃ അസ്തി ഉൂത്തമനായുമിരിക്കുന്നുവോം 

അതആ കാരണത്താല്, ലോകേടപുരാണത്തിലും.,.വേദേചട വേദത്തിലും, പുരുഷോത്തമഃ 
പുരുഷോത്തമന് എന്ന്; പ്രഥിതഃടപ്രസിദ്ധനാകുന്നു. 

നാശമില്പായ്മ, സര്പ്പനിയന്തൃത്വം, സവ്വഭത്തൃത്വം, എന്നിവയാല് പുരുഷോത്ത 
മന് എന്ന സ്വന്തനിലയെ വിശദമാക്കുന്നു:-_സിത്ൃത്വം, ജ്ഞാതൃത്വം എന്ന ധമ്മങ്ങളാല് 
മഹത്തത്വം മുതല് സ്ഥൃലശരീരംവരേയുള്ള സവ്വകായ്യവഗ്ലത്തെയും ഞാന് അതിക്രമിച്ചിരി 
ഭടന്നതുകൊണ്ടും അതുപോലെത്തന്നെ സകല കാജ്യവഗ്ലത്തിന്െറ കാരണമായിരിക്കുന്നതി 
നാല് ഉത്കൃഷ്ടുമായിരിക്കുന്ന അക്ഷരശബ്ദുവാച്യമായ അവ്യക്തത്തെക്കാഠം ഉത്തമനായതു 

കൊണ്ടും പുരാണങ്ങളിലും വേദങ്ങളിലും പുരുഷോത്തമന് എന്ന നാമധേയത്താല് ഞാന് പ്ര 
സിദ്ധനായിരിക്കുന്നു. 

19. യോമാമേവസംമൂഡ്ോ ജാനാതി പുരുഷോത്തമം 

സസവവിത്' ഭജതി മാം സവഭാവേന ഭാരത! 

യഃംയാതൊരുവന്, ഏവം പുരുഷോത്തമം മാം-ഇപ്രകാരം പുരുഷോത്തമനായ എന്നെ, 
ജാനാതി അറിയുന്നുവോ; ഭാരത്വ-ഹേ ബുഭ്ധിശാലിന്ം അസംമൂഡ്മടസംമൂഡനല്ലാത്തവ " 
നും സവ്യവിത് ടസവ്വത്തെ_ ബഹ്മത്തെ_അറിഞ്ഞവനുമായ, സഃ-അവന്, സ്വഭാവേന 
സവ്യം ഞാനെന്ന ഭാവത്തോടുകൂടെ., ഭജതി ഭജിക്കുന്നു. 

മേല്പറഞ്ഞവിധത്തില് എന്നെ അറിയുന്നവന് മുക്തനായിഭവിക്കുമെന്നുപദേശി 
ക്കുന്നു:---അനേകജന്മങ്ങളില് ശ്രദ്ധാഭക്തിപുരസ്സരം ആരാധിച്ച പരമേശ്വരനായ എന്െറ 

അനുഗ്രഹത്തിന്നു പാത്രീഭതനായ ഏതൊരു പുണ്യപയരുഷന് സംസാരധമ്മങ്ങളിലൊന്നും 
ഉംപ്പെടാതെ നിതൃശുദ്ധബുദ്ധമുക്തസ്വഭാവനും പുരുഷോത്തമനുമായ എന്നെ ഇപ്രകാരം 

അറിയുന്നുവോ? ഹേ ബുദ്ധിശാലിയായ അജജ്ുന! സവ്വമായി വിളങ്ങുന്ന എന്നെത്തന്നെ 
അവന് സവ്വാത്മാവായി വിളങ്ങുന്നുവെന്നറിഞ്ഞു ദേഹേസ്രിയാദികഷ്ില് അഹമെന്നും എ 
നെറതെന്നും ഭാവമില്ലാത്തവനായിട്ടു ജ്ഞാനത്തിന്നും തല്ഫലത്തിന്നും പ്രതിബന്ധം നേരി 
ടരാതിരിപ്പാനായി എന്നെ നിരന്തരം ഭജിക്കുന്നു. അങ്ങിനെ ഭജിക്കുന്നപന് എന്നെ പ്രാപി 
ക്കയുംചെയ്യുന്നുവെന്നു മുമ്പേ പറഞ്ഞതിനെ ഓത്തുകൊള്ളേണം. 

ഇ). ഇതി ഗുഹ്ൃതമം ശാസ്ത്രമിദമുക്തം മയവ്വ്നഘ 

ഏതല് ബുധ്വാ ബുദ്ധിമാന് സ്യാല് കൃതകൃത്ൃശ്ച ഭാരത 



[7 പതിനാറാം അദ്ധ്യായം 

ഇതി ഗുഹ്ൃതമംടഇപ്രകാരം അത്യന്തം ഗോപനീയമായ, ഇദം ശാസ്ത്രംടഈ ശാസ്ത്രം, അനു 
ഘവടഹേ പരിശുദ്ധ, മയാഉക്തം-എന്നാല് പറയപ്പെട്ടു ഏതത് ബുധവാടഇതിനെ ബോധി] 

ച്ചിട്ടു, ഭാരത്വടഹേ അജജുന॥।, ബുഭ്ധിമാന്ജ്ഞാനവാനും. കൃതകൃത്യടേചെയ്യപ്പെട്ട സര്വ്വക 
മ്മങ്ങളോടുകൂടിയവനുമായിട്ടു, സ്യാത് ടഭവിക്കും. കട 

ധം സ 
ഗീതാശാസ്പസാരസവൃസ്വം :അശോച്യാനന്പശോചസ്യ്ം” എന്നതുമുതല്, ൧൪ ു യ) ത 

പതിനുഞ്ചഭ്ധ്യായത്തില് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതിനാല് അതി രഹസ്യമായ ഇതിലെ അത്ഥം 
ധരിക്കുന്നവന്നു ഇതിലധികം അറിയേണ്ടതായിട്ടൊന്നുമില്ലെന്നു കാണിച്ചുകൊണ്ടു അധ്യായ 
ത്തെ അവസാദിപ്പിക്കുന്നു;_ഹേ പരിശുഭ്ധാന്തഃകരണമുള്ള അജജ്ുന! അത്യന്തം ഗോഫ്്യമാ 

യിരിക്കുന്ന ഈ ശാസ്ത്രത്തെ_രണ്ടുമുതല് 15 വരേയുള്ള അദ്ധ്യായങ്ങളില് പ്രതിപാടിചിരി 
മന്ന സംഗതികഠം നിവ്വിശേഷപരബ്ദഹ്മത്തെ ബോധിപ്പിക്കുന്നതാകയാല് ശാസ്ത്രമെന്ന 
പറയപ്പെടുന്ന_ഇതിനെ ഏതൊരുവന് ഗുരുമുഖത്തില്നിന്നു ശ്രദ്ധാഭകതിപുരസ്സരം ശ്രവണ 
മനുനാടികഠംചെയ്തു ധരിക്കുന്നുവോ അവന് അറിയേണ്ടതെല്ലാം അറിഞ്ഞവനും ചെയ്യേണ്ട 
തായ സവ്വകമ്മങ്ങളും ചെയ്തുതീത്തവനുമായ് ഭവിക്കുന്നു ബ്രഹ്മഞോനാനുഭവത്തില് മീതെ 
സിദ്ധിക്കേണ്ടതും അറിയേണ്ടതും യാതൊന്നുമില്ലാത്തതിനാല് അവന് സവ്വ്ഞനും കൃതകൃ 
തൃനുമായിഭവിക്കുന്നുവെന്നു സാരം. അതി രഹസ്യമാകയാല് ശ്രദ്ധാഭക്തിവിഹീനുന്മാരോഴു; 
പദേശിക്കരുതെന്നും സ്തചിപ്പിച്ചു. 

ഇതി ശ്രീമല്ഭഗവല്ഗീതാസ്മപനിഷതല്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം യോഗശാസ്റ്റേ 

ശ്രീകൃഷ്ണ്ലാജജുനസംവാടേ പുരുഷോത്തമ യോഗോനാമ: പഞ്ചദശോദ്ധ്യയ സമാപ്ലു. 

ശുഭമസ്ത. 

ഓം നമോഭഗവതേ വാസുദേവായ 

ശ്രീമല്ഭഗവതഗീതയില് 16-0൦ അദ്ധ്യായം. 

ശ്രീഭഗവാനുവാചടശ്രീഭഗവാന് പറഞ്ഞു. 

1. അഭയം സത്വസംശുദ്ധിരജ്ഞാനയോഗശ വ്യവസ്ഥിതിഃ 
ദാനം ദമശ്ച യജഞശ്ച സ്വാധ്യായസ്തപ ആര്ജവം 

9. അഹിംസാ സത്യമക്രോധസ്ത്യാഗഃ ശാന്തിരപൈശുനം 
ദയാ ഭതേഷ്വലോലുഫ്ല്വം മാദ്ദവം ഫ്രീരചാപലം 

8. തേജഃ ക്ഷമാധൃതിഃ ശൌചമദ്രോഹോ നാതിമാനിതാ 
ഭവന്തി സംപദം ദൈവീമഭിജാതസ്യ്യ ഭാരത! 

അഭയം ഭയമില്പായ്യ, സത്വസംശുദ്ധിഃടഅന്തഃകരണപരിശുദ്ധി, ജ്ഞാനയോഗവ്യവസ്ഥി 
തിദടജ്ഞാനയോഗത്തില് ഉറച്ചനില, ഭാനം-അന്നാദിസമപ്പയണം, ദമഃ-ബാഹ്യയന്ദിയങ്ങ 
ളെ അടക്കല്, യജ്ഞഃ ഈശ്വരാരാധനം, സ്വാധ്യായ വേദപാഠം, തപഃടതിവിധകരണ 

ങ്ങളെക്കൊണ്ടും ദ്വിജാതികളെ പുജിക്കല്., ആജ്ജവംടത്രിവിധകരണങ്ങളിലും വക്രതയില്പാ 
യ്യ അഹിംസാടപ്രാണിഹിംസയില്ലായയ, സത്യം-യഥാത്ഥഭാഷണം, അക്രോധധടകോപമി 

ല്ലായയ ത്യാഗഃടകമ്മഫലങ്ങളില് ആഗ്രഹമില്ലായയം ശാന്തിഃടഉപരതിം അപൈശുനം-അന്യ്യ 
ദോഷങ്ങളെ പറഞ്ഞു കലഹിപ്പിക്കുന്ന സ്വഭാവമില്ലായയ, ഭൂതേഷു ദയാ-ഖഖമനുഭവിക്കുന്ന 

വരില് കാരുണ്യം അലോലുപ്പ്വം- വിഷയങ്ങളില് ആഗ്രഹമില്ലായ്യ, മാദ്ടവംടമന്ഃകാഠിന്യയ 

മില്പായ്യ, ഫ്രീടേലജ്ജാം അചാപലംചലാപല്യമില്ലായ്യ, തേജഃടബുദ്ധി, അദ്രോഹഃടദ്രോഹ 
ബുഭ്ധിയില്ലായ്യ, ന അതിമാനിതാട-അത്ൃഭിമാനുമില്പായ്യ, ഭാരത-ഹേ അജ്ജുമ്പയ, ദൈ 
ലീം സമ്പദം-സാത്വീകസമൃദ്ധിയെ, അഭിജാതസ്വട അനുസരിച്ചു ജനിച്ചവന്നു, ഭവന്തി 
വിമങന്നു. 



ശ്രീമതഭഗവല്ഗീത ളള 

സത്വാദിഗുണത്രയങ്ങളെ അതിക്രമിപ്പാന് യാതൊന്നില് സ്ഥിരനിഷ്യുണ്ടായിരി 
ക്കേണമോ ആ നിര്വ്വിശേഷബ്രഹ്മത്തിനെറ സ്വരൂപം, അതിനെ അറിവാനുള്ള മാഗ്ഗും, അ 
തിന്െറ അറിവ്", അതിന്െറ ഫലമായ വിദേഹകൈവല്യം എന്ന സംഗതികളെ പറഞ്ഞ 
കഴിഞ്ഞശേഷം, ““യോമാമേവമസംമൂഡ്ധോ ജാനാതിപുരുഷോത്തമം?? എന്ന മന്ൂത്താല് അ 
സന്മൂഡന്നു മാത്രമേ പുരുഷോത്തമസ്വരുപബോധം ഉണ്ടാകയുള്ളവെന്നാണെല്ലൊ ഭഗവാ൯ 

ര൨ിചെയ്തിരിക്കുന്നത്'. ആ അസംമൂഡത്വം . ദേഹാഭിമാനമില്ലായ്യൂ_സിദ്ധിക്കേണമെജില്, 
തനറീസമ്പത്തിനെ സമ്പാദിക്കേണം. ആസുരീസമ്പത്തിനെ വര്ജ്ജിക്കേണം എന്നുപദേ 
്ങന്വേണ്ടിട്ടു ആ രണ്ടുവിധ സമ്പത്തുകളുടേയും സ്വരൂപത്തെ നിദ്ദേശിക്കുന്നു. ആ രണ്ടു 
സ്വസ്സമ്പത്തുകളില് മോക്ഷം സാധിപ്പിക്കുന്നതായ ദൈവീസമ്പത്തിന്നു ഉത്തമത്വമുള്ളതി 
മാറ ആദ്യം അതിനെ പറയുന്നു;-_രോഗാദിബാധകഠം നേരിടുമ്പോഠം ഭയമില്ലായ്യ മറ൨ 
വക്ക ഭയം ജനിപ്പ്ിക്കാതിരിക്കല്; ശാസ്സ്രജ്ഞാനുംനിമിത്തം നിഭയമായിട്ടുള്ള കമ്മാനുഷ്യാ 

നം, എന്നിവയെ അഭയം എന്നു നിശ്ചയിപ്പിരിക്കുന്നു. രാഗദ്വേഷാടിദോഷസ്സശമില്ലാതി 
രിക്കുന്നതായ മനഃശുദ്ധി. വേദാന്തവാകൃശ്രവണമനനാദികളാകുന്ന ജ്ഞാനയോഗത്തില് മ 

നസ്സിനെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തല്. യാചകന്മാക്ക യഥാശക്തി അന്നാദിസമപ്്യണമാകുന്ന ഭാ൯ 

ആരില് ശ്രദ്ധ. ബാഹേവ്വിയങ്ങളെ ഭൂര്വ്യയാപാരങ്ങളില് ഏപ്പെടുത്താതിരിക്കുകയെന്ന ദമം. 
വൈദികവും സ്മാത്തവുമായ അശ്നിഹോത്രസ്ഥാലീപാകാടികമ്മരൂുപമായ യജ്ഞം_ഇരശ്വ 

രാരാധനം. ദേവന്മാര്, ഗുരുഭൂതന്മാര്, പ്രാജ്ഞന്മാര് എന്നിവരെ പൂജിക്കുക എന്ന രൂപത്തി 
ലിരിക്കുന്ന തപസ്സി. ശരിരം. വാക്ക്”, മനസ്സ് എന്നു മൂന്നു കരണങ്ങളിലും ഒരുപോലെ ശ്ര 
ദ്ധി ആ തപസ്സിന്നുണ്ടായിരിക്കേണം. മനസ്സ്, വാക്ക് കമ്മം എന്ന മൂന്നിലും ഒരുപോലെ 
മുളള വ്യാപാരമാകുന്ന ആര്ജ്ജവം അവക്രത-_ഒന്നൊരുവിധം മറെറാന്നു മറെറാരു 

വിധം എന്ന കാപട്യം ഇല്ലായ്മ. യാഗാടികഠംക്കു മാതൃമല്ലാതെ പ്രാണിവധം ചെയ്യാ 
തിരിക്കുന്നതായ അഹിംസാ. യഥാത്ഥഭാഷണം എന്ന സത്യം. താഡനാടിക്രൃരവ്യാപാര 
ങ്ങളില് ആഗ്രഹം മന്ദസ്സിലുദിക്കാതിരിക്കുകയെന്ന അക്രോധം. നിത്യം ചെയ്യുന്ന ഇരശ്വ 

രാരാധനാടികളായ സവ്വകമ്മങ്ങളേയും ഫലകാംക്ഷകൂടാതെ ഇരശ്വരനില് “സമപ്ല്രിക്കുന്ന 

തായ ത്യാഗം. മനസ്സിന്െറ ഉപരതി।:--ഒന്നിലും ചലനമില്ലാതെയിരിക്കുന്നതായ സ്ഥിതി 

വിശേഷം. പരദോഷങ്ങളെ അവരില്ലാത്ത അവസരങ്ങളില് മററള്ളവരെ അറിയിപ്പിച്ച് 
മത്സരിപ്പിക്കുന്നതായ “പൈശുന്യം? എന്ന ദോഷത്തെ തിരെ വര്ജ്ജിക്കുക. ഭുദഖിക്കുന്നവ 

രില് കാരുണ്യം. വിഷയങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തില് ഇന്ിയങ്ങഠംക്കതില് :താല്പഷ്യമില്ലാഷ്യൂ. മ 
നകാഠിന്മില്പായ്മു. അകായഷ്യും ചെയ്യുന്നതില് ലജ്ജ ആവശ്യമില്ലാതെ വാഗാദികളായ ഇ 

ന്രിയങ്ങളെ പ്രവൃത്തിപ്പിക്കാതിരിക്കുകയെന്ന നില. ബുദ്ധിക്കുള്ള പ്രകാശാധിക്യം. “ഉപദ്രവ 

്ങം നേരിടുമ്പോഠം വികാരപ്പെടാതെ സഹിപ്പ്യാനുള്ള ശകതി. വിക്ഷേചമുണ്ടാകുമ്പോഴും. 
ദേഹേസ്രിയാടികളെ നിലതെററിക്കാതെ നിത്താനുള്ള ധൈയ്യും, മുജ്ജലാടികളാത് ദേഹ 
ത്തേയും വിവേകത്താല് മനസ്സിനേയും ചളി പററാതിരിക്കത്തക്കവിധം ശുഭ്ധമാക്കുക. അപ 

കാരികളില്പോലും ദ്രോഹിക്കുക എന്ന വിചാരമില്പാതിരിക്കുക. ““ഞാനതിപൂജ്യ൯്” എന്നി 
വക അഭിമാനം ഒട്ടുമില്ലാതിരിക്കുക. എന്ന ഈ 96 ഗുണങ്ങഠം സത്വഗുണാഴിപൃദ്ധിയോടുകു 
ടെ ജനിച്ച പുതഷന്മാക്കുണ്ടാകും. നിമ്മലമായി പ്രകാശിക്കുന്ന ധമ്മം സത്വഗുണത്തിന്നായ 
മുകൊണ്ടു ദൈവിടസത്വഗുണസംബന്ധിനിയായ സമ്പത്തിനെ_ഗുണങ്ങളെ ദൈവീസമ്പ 

തെന്നു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ദേവന്മാരുടെ സമ്പത്ത് ദൈവീസമ്പത്ത്' എന്നു ധരിക്കുന്ന 
തിലും തെററില്ല. പക്ഷേ ദേവന്മാരിലും ഈ 20 ഗുണം തികഞ്ഞവര് കുറവാണെന്നു പുരാ 
ണാടികളില് കാണുന്നതുകൊണ്ടു സാത്വികഗുണസ്പത്ത്' എന്നു ധരിക്കുന്നതാണധികം ൯൩ 
ല്ൃത്.. മോക്ഷേച്ഛുയുള്ളവര് ഈ ഗുണങ്ങളെ സമ്പാടിപ്പാ൯ നന്നെ മനസ്സിരുത്തേണം. ജന്മ 

സിദ്ധങ്ങളായിട്ടിഗുണങ്ങഠം പ്രകാശിക്കുന്നുവെങ്കില് ജന്മാന്തരത്തില് അവര് പുണ്ടയവാന്മാരാ 
ണെന്നനുമായിക്കേണം. പുഷ്ണലലമായ പുണ്യയമില്ലായ്യനിമിത്തം മേല്പറഞ്ഞ ഗുണങ്ങഠം തി 
കച്ചുമില്ലാത്തവര് ഈ ജന്മത്തില് സമ്പാടിച്ച് പുരുഷോത്തമസ്വരൂപവിജ്ഞാനത്തിന്നു 
യോഗ്യന്മാരായ്ക്കുരേണം എന്നാണ് ഭഗവഭുപദേശസാരാംശം. 

4. ദംഭോ ദല്പേഡ്ഭിമാനശ്ച ക്രോധഃ പാരുഷ്യമേവച 

അജ്ഞാനംചാഭിജാതസ്യ പാത്ഥ! സംപദമാസുരിം. 



980 പതിനാറാം അഭ്ധ്യായം 

ദംഭടകപടവേഷധാരണം, ടര്പടഅഹംഭാവം, അഭിമാന-താന് ഉത്കൃഷ്ഠനെന്നു ഭാന്ന 
ക്രോധടദ്വേഷ്യം, പാരുഷയ വ) ടേകദിനുഭാഷയില് വാഗ് വ്യവഹാരം, അജ്ഞാനം-അവിവ 
കട ആസുരീംസംപദം-ടഅസുരസമ്പത്തിന്മേല്, അഭിജാതസ്യജനിച്ചുവന്നും പാത്ഥിടകുന്തി 
പുത്രം ഭവന്തിടഭവിക്കുന്നു. 

അഭയാടികളായ മോക്ഷഹേതുക്കാഠം ദൈവീസമ്പദഭിജാതന്നുണ്ടാകുമെന്നു 
പദേശിച്ചശേഷം ആസുരീസമ്പടഭിജാതന്നുണ്ടാകുന്ന നാശഹേതുക്കളായ ഗുണങ്ങളെ 

താണിക്കുന്നു:__ താന് മഹാനാണെന്ന്" മറവള്ളവരേ മരിപ്പിക്കുവാനുപകരിക്കുന്ന 
വേഷഭാഷാടികളെകൊണ്ടു കലശീലവിദ്യാദിസമ്പന്നനാണെന്നു കാട്ടിക്കൂട്ടലാകുന്ന 

ദംഭം) വിദ്യാരൂപകലധമ്മാദികഠം നിമിത്തം സജ്ജനങ്ങളെ അവമാനിക്ക വാനുള്ള മനോ 
വികാരമാകുന്ന ദര്പം_ഗര്വം_എന്ന ദോഷം താന് ഉത്കൃഷ്ടനാണെന്നു സ്വയമേവ ഭാ 

വിക്കുന്നതായ അഭിമാനം; അന്യ്യോപദവത്തിന്നു ഹേതുവാകുന്ന അനത്ഥത്തെ സമ്പാദിപ്പി 
ക്കുന്ന ചിത്തക്ഷോഭരൂപമായ ക്രോധം. ദ്വേഷ്യം ഒരു കാലത്തിലും മൃഭവാക്യം ഉപയോഗി 
ക്കാതിരിക്കുന്ന സ്വഭാവമാകുന്ന പരുഷവചനപ്രകടനംയ നുന്മതിന്മയെ തിരിച്പചറിവാനുള്ള 
ബുദ്ധിയോഗ്യതയില്ലായ്യയാകുന്ന അജ്ഞാനം എന്നീ! രാജസതാമസധമ്മങ്ങഥം അസ്മരസമ്പ 
ത്തോടുകൂടെ ജനിച്ചവന്നുണ്ടാകും. അധഭപതിപ്പിക്കുന്ന ഈ ദോഷങ്ങളെ മോക്ഷാത്ഥികഠം പ്ര 
യത്അപ്പെട്ടും പരിത്യജിക്കേണം എന്നുപഭദശം. 

രജസ്തമോഗുണങ്ങളെയാണ്' ആസുരീയെന്ന വിശേഷണംകൊണ്ടു കാണിക്കുന്നത്. 

രജ വ് രാഗാത്മകം, തമസ്സ് അജ്ഞാനാത്മകം. ഇതുരണ്ടും പുരുഷന്െറ അസുക്കളെ_പ്രാ 

ണങ്ങളെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഘോരകമ്മം ചെയ്താന് “രാതി ആകഷീിക്കും?? എന്ന ഹേതു 
വാല് ആസുരീയെന്ന ശബ്ദം രജസ്തമോഗുണങ്ങളെ കാണിക്കുന്നു. പുരവജന്മത്തില് ഒരിതക 

മ്മംചെയ്തുതിന്െറ ഫലമായിട്ടു ചിലര് ഈ വാസനകളോടുകൂടെജനിക്കും എന്നു സൂചിപ്പിച്ച 

5. ദൈവീസമ്പദ്പിമോക്ഷായ നിബന്ധായാസുരീ മതാ 

മാ ശുചഃ സംപദം ദൈവിമഭിജാതേഠസി പാണ്ഡവ! 

ദൈവിസംപത് _ദൈവിസമ്പത്ത്', വിമോക്ഷായടസംസാരബന്ധമുക്തിക്കാഴ്ക്കൊണ്ടു, (ഭവ 
തിടഭവിക്കുന്നു) ആസുരീസംപത് ആസുരിസമ്പത്ത്, സിബന്ധായംഫ്ടൂററവും ബന്ധത്തി 

ന്നാഴ്ത്ൊണ്ടു", മതാടഭവിക്കുമെന്നു നിശ്ചയിക്കപ്പെടടിരിക്കുന്നു, മാ ശുചഃടടഃഖിരക്കുണ്ടം പാ 
സ്ധെവ!-ഹേ പാണ്ഡുകലജാത! ത്വംദൈവിം സംപദംനി ദൈവിസമ്പത്തിനെ,അഭിജാത& 
അസിടഅനുസശരിച്ചു ജയിച്ചവനാകുന്നു. ൽ 

മുന്പറഞ്ഞ രണ്ടു സമ്പത്തുകഠംനിമിത്തമുണ്ടാകുന്ന ഫലം പറയുന്നു:-__അഭയാദിക 

ജാകുന്ന ദൈവീസമ്പത്തു' സംസാരബന്ധത്തെ നശിപ്പിക്കും. ദംഭാടികജാകന്ന ആസുരീസ 
പ്വത്ത്' സംസാരബന്ധത്തെ പരമ്പരയാ അധികരിപ്പിക്കും. ഇത്രയം കേട്ടപ്പോഠം ഞാന് ഏ 
തുസമ്പത്തുമ്ളവനോ എന്നാലോചിച്ചു മുഖപ്രസാദമില്ലാതെ നില്ക്കുന്ന അലത്യനനോഴു കരു 
ണാനിധിഭക്തവത്സലന് ഭഗവാന് ശ്രീക്്രമൂത്തി പറയുന്നു: “ഹേ പാണ്ഡുവന്ദ൯വ! വ്യസ 
നിക്കേണ്ട. നീ ദൈവീസമ്പത്തോടുകൂടെത്തന്നെ ജനിച്ചവനാകുന്നു? 

6. ദ്വെനഭുതസര്ഗൌ ലോകേ/സ്മിന് ദൈവ ആസര ഏവച. 

ദൈവോ വിസ്തരശഃ പ്രോക്ത ആസുരം പാത്ഥമേ ശൃണു. 

അസ്കിന്൯ലോകേടഈ ലോകത്തില്, ഭൂതസഗ്ലെയടഭൂതപ്രകൃതികാം, ദൈവ ആസുര? ദ്വൌ 

ഏവചംദൈവം ആസുരം എന്ന രണ്ടുവിധങ്ങഠംതന്നെ, ദൈവഃടദൈവം. വിസ്ത്രശ്മടവി 

സ്തൂരമായിട്ട്' പ്രോകതഃ-.പറയപ്പെട്ടു, പാത്ഥിടഹേ പൃഥാപുതര, ആസുരം-ആസുരത്തെ, മേ 
ശൃണു-എന്നില്ന്ദിന്നു ശ്രവിച്ചുകൊംക. 

ഇതിന്നുമുമ്വേ ചില അഭ്ധ്യായങ്ങളില് “:രാക്ഷസീമാസുരിം ചൈവപ്രകൃതിം? 
“4ദൈവീം പ്രകൃതി മാശ്രിതാഭ” “$പ്രകൃത്യാവിയതാസ്വയാ”? എന്നിങ്ങിനെ രാക്ഷസി ആസു 
രി, ദൈവിം എന്ന ബഹുവിധപ്രകൃതികളെ അവിടവിടെ പഠറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെല്ലൊ. അവയുടെ 
നിണ്ണൂയത്തിന്നു മാ്ുമെന്താകുന്നുവെന്ന സംശയം തീക്കവാന് -രാക്ഷസിപ്രകൃതി ആസഭിയി 

ത അന്തര്ഭവിക്കും. പ്രകൃത്യാ സ്വയാ എന്നതില് ആസുരിയും ദൈവിയും ഉഠാപ്പെടം. അതി 
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ത്ര ദ്വിവിധപ്രകൃതിതന്നെയുള്ളൂ. അതിലധികമില്ലെന്നുറപ്പിച്ചുംകൊണ്ടു പരിഹരിക്കേണ്ട. 

ത്യായ ആസുരീപ്രകൃതിയുടെ ലക്ഷണത്തെ ഇതു മുതല് വിസ്തരിക്കുന്നു :-_-ഹേ കുന്തീപൃതര! ഈ 
൫ സോരമണ്ഡലത്തിതല് ദൈവം ആസുരം എന്ന രണ്ടുവിധസ്വഭാവങ്ങഠംമാത്രമേളള്ളൂ. അവ 

യില് “അഭയം സത്വസംശുദ്ധി?എന്നിങ്ങിനെ ദൈവസ്വഭാവലക്ഷണം ഞാന് വിസ്ത്ൂരി 
ച്ചുപറഞ്ഞു.. ആസുരസ്വഭാവത്തെ വിസ്ത്രിച്ചുപറയാം കേട്ടുകൊഠംക. 

1. പ്രവൃത്തിംച നിവൃത്തിംച ജനാനവിദുരാസുരാഃ 
നശൌചം നാപിചാചാരോ നസത്യം തേഷു വിദ്യതേ. 

പ്രപൃത്തിംചടപ്രവൃത്തിയേയും, നിപ്ൃത്തിംചടനിപ്പത്തിയേയും, ആസുരാഃ ജനാഃടഅസുരസ്വ 
ഭാവമുള്ള ജനങ്ങഠം, ന വിടുഃ-അറിയുന്നില്ല. തേഷുടഅവരിത, ശൌചടംടശുദ്ധി, നടജല്ലം 
ആചാര; ന-ആചാരവുമില്ല, സത്യം ചടയഥാത്ഥഭാഷണവും, ന വിദ്യതെടജല്ല. 

19 മന്ൂങ്ങാംകൊണ്ടു ആസുരഭാവത്തെ സ്തൃഷ്ടമാക്കുന്നു. അതില് ഒന്നാമത്തെ ഈ 

മന്ൂത്തില് അവരുടെ സ്വതഃസിദ്ധമായ ശീലം കാണിക്കുന്നു:-_ശാസ്തത്തില് വിധിച്ചുകമ്മ 
ങ്ങളില് പ്രപൃത്തിയും നിഷേധിച്ച കമ്മങ്ങളില്നിന്നു നിപ്പത്തിയും അവക്കില്ല. വിധിച്ചകമ്മ 

ങ്ങളെ ചെയ്യില്ല. നിഷേധിച്ച കമ്മങ്ങളെ വെടിയുകയുമില്ലെന്നു സാരം. സത്യം പറയണം 

ധമ്മം നടത്തേണം എന്നെല്ലാം ഉതല്്ഘോഷിക്കുന്ന ശാസ്ത്രവാക്യങ്ങളെ അവര എന്തുകൊ 

ണ്ടാദരിക്കുന്നില്പ എന്ന ശങ്കക്കു സമാധാനം. ബാഹ്യമായും ആഭ്യന്തരമായുമുള്ള രണ്ടു വിധ 
ശുദ്ധിയും അവക്കില്പ. സജ്ജനങ്ങളുടെ നടപടിയെ അനുസരിക്കുക എന്ന സദാചാരസിഷ്ണ 
വുമവക്കില്പ. യഥാത്ഥം പറയുക എന്ന സ്വഭാവവുമില്ല. 

8, അസത്യമപ്രതിഷ്ഠംതേ ജഗദാഹു രനീശ്വരം 

അപരസ്തുരസംഭൂതം കിമന്യല് കാമഹൈതുകം. 

തേ-അവര്, ജഗത്'ടജഗത്തിനെ, അസത്യംസത്യമല്ലാത്തതും അപ്രതിഷ്ണംപ്രതിഷ്ഠയില്ലാ 
ത്തതും, അനീശ്വരംടഈശ്വരനോടുകൂടാത്തതും, അപരസ്സുരസംഭൂതംടമ്ത്രിപുരുഷസംയോഗ 
ത്തില്നിന്നുണ്ടാകുന്നതും കാമഹൈതുകംടകാമമാകുന്ന കാരണത്തോടുകൂടിയതും, അന്പത്” 

കിംടമറെറന്താണ് എന്നും, ആഹുഃ-പറയുന്നു. 

അവരുടെ മുന്പറഞ്ഞ സ്വഭാവത്തെ അനുസരിച്ചുള്ള നിശ്ചയമെന്താണെന്നു കാ 
ണിക്കുന്നു:-_-ദയാം തപസ്സ്. സത്യം, ശൌചം എന്നിവയില്ലാത്ത ആസുരഭാവമുള്ള അവര് ത 
ങ്ങളെപ്പ്യോലെത്തന്നെ ലോകം മുഴുവനും അസത്യമാണെന്നു പറയുന്നു:-_-വേദങ്ങഠം, വേദോ 
ക്തധമ്മങ്ങഠം, തല്ഫലങ്ങളായി പറയപ്പെടുന്ന സ്വഗ്നരകാദിലോകങ്ങം ഒന്നുംതന്നെയി 

ല്ല. എല്ലാം ഉണ്ടെന്നു പറയുന്നതു കളവുതന്നെ എന്നുനിശ്ചയിക്കുന്നു. സുഖംഭഉഃഖം:എന്ന ഭേ 
ഭവും അതിന്നു കാരണമായ ധമ്മാധമ്മങ്ങളും അതിന്നാസ്റ്റദങ്ങളായ വേദങ്ങളും സ്വരഗനരകാ 

ദിലോകങ്ങളും ഇല്ലെത്കില് ലോകത്തില് കാണപ്പെടുന്ന നാനാത്വത്തിന്ന്' ആസ്സദമെന്താണെ 
ന്നാണ് അവര് പറയുന്നത്” എന്നു ശമ്മിക്കേണ്ട. സുഖഭു॥ഃഖാദികഠംക്കു കാരണമായ ധമ്മാധ 
മ്മങ്ങളാകുന്ന പ്രതിഷ്_ആസ്തറദം_ജഗത്തിന്നില്ലെന്നാണ്" അവര് പറയുന്നത്. പിന്നെ സുഖ 

൭%ഖാടികളെങ്ങിനെ സംഭവിക്കുന്നു അതു സ്വഭാവംതന്നെ. സ്വതേ ചിലക്കു സുഖവും മറ൨ 

ചിലക്കു ട8ഖവും, ചിലപ്പ്യോഠം സുഖവും ചിലപ്പ്യോഠം ദുഖവും ഉണ്ടാകുകുയെന്നതു ജഗല് 
സ്വഭാവമാകുന്നു. അതിന്നു മറ൨ കാരണമില്ല എന്നാണവരുടെ മതം. അതുപോലെ ജഗത്ത്। 
൯൪െറ ഉല്പത്തിക്കു കാരണമായ ഒരീശ്വരനുണ്ടെന്നും അവര് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. എന്നാല് 
പ്രജകളുണ്ടാകുന്നതെങ്ങിനെ? എന്നാണാക്ഷേപമെങ്കില് അവര് പറയുന്ന സമാധാനം: 
അപരനും പരനും തമ്മില്_സ്രിയും പുരുഷനും തമ്മിലുള്ള സംയോഗത്തില്നനിന്നു പ്രജകളൂ 

ണ്രാകുന്നുവെന്നാകുന്നു. അങ്ങിനെയാണെങ്കിലും അവരുടെ അന്വയ്യോന്യസംയോഗത്തിന്നു 

പ്രരകനായ ഒരീിശ്വരന് ആവശ്യമുണ്ടെല്ലൊ എന്നാണെങ്കില് അവരുടെ സമാധാനം: 
ഇരശ്വരനല്ല അതിന്നു കാരണം. കാമം മാത്രമാണ്. അന്യമായിട്ടൊന്നുമില്പ എന്നവര് പറ 
യയന്നു. 

9, ഏതാം ദൂഷ്ലിമവഷ്ടഭ്യ നഷ്ടാത്മാനേദവപ്പബുദ്ധയഃ 

പ്രഭവന്ത്യഗ്രകമ്മാണഃ ക്ഷയായ ജഗതോ/ഹിതാഃ. 



ളള പതിനാറാം അഭ്ധ്യായം 

ഏതാദ്ഠിംഈ ദുഷ്ഠിയെ, അവഷുഭ്യ-അവലംബിച്ചിട്ടും നഷ്യാത്മാവഃ-നശിച്ചിരിക്കുന്നു 
വിവേകത്തോടുകൂടിയവരും, അല്ലബുദ്ധയഃടഅല്ലത്തില് ബുദ്ധിയോടുകൂടിയവയം, ഉഗ്രക. 
മ്മാണഃടഘോരമായ കമ്മത്തോടുകൂടിയവരും, അഹിതാഃടശത്രുക്കളും ആയ-അവര്, ജഗതഃ 
ലോകത്തിന്െറ, ക്ഷയായടനാശത്തിന്നായ്കകൊണ്ടും പ്രഭവന്തിടഭവിക്കുന്നു. 

മുമ്പേ പറഞ്ഞതായ ലോകായതികൃഷ്ഠിയെ_ ലോകത്തില് പ്രത്യക്ഷമായി കാണു 
ന്നതിന്മീതെ യാതൊന്നുമില്ലെന്നുള്ള നാശകാരണമായ അഭിപ്രായത്തെ ആശ്രയിച്ചും രജസ്ത 
മോഗുണകായ്യുങ്ങളായ കാമക്രോധലോഭമോഹാടിദോഷങ്ങാം നിമിത്തം വിവേകശക്തി തീ! 
രെ നുശിച്ചും വിഷയഭോഗങ്ങഠംകൊണ്ടു ശരീരത്തെ പുഷ്ഠിപ്പെടത്തുക, ഇന്രിയങ്ങളെ ത്തി 

പ്പെടത്തുക എന്ന തുച്ഛുകായ്യത്തില് മനസ്സിരുത്തിയും അതു സാധിപ്പാന് അതി ഘോരകമ്മങ്ങ 
ളെ ആചരിച്ചം സാധുക്കളെ ഹിംസിച്ചംകൊണ്ടു ഈ ആസുരസ്വഭാവികഠം ലോകത്തെ ബ 
ഹുവിധത്തില് നശിപ്പരിക്കുവാന്തന്നെ ഒരുങ്ങിയിരിക്കും. ലോകരക്ഷയെ സാധിക്കുന്ന യാ 
തൊരു കമ്മത്തിലും ഇവര് ഏപ്പലെെടുകയില്ല. ഭൂലോകരാക്ഷസന്മാരാണിവരെന്നറിഞ്ഞ 
കൊഠാംക. 

10. കാമമാശ്രിതയ) ദുഷ്പൂരം ദംഭമാനമദാന്വിതാഃ 

മോഹാല്ഗൃഫീത്വാ/സല്ഗ്രാഹാന് പ്രവത്തന്തേ/ശൂചിവ്വതാഃ. 

ഷ് പൂരം ഒരുകാലത്തും തൃഫ്ലിവരുത്താന് സാധിക്കാത്തതായ., കാമംടകാമത്തെം ആശ്രിത്യട 

ആശ്രയിച്ചിട്ടു, ദംഭമാനമദാന്വിതാദടദംഭം, മാനം, മദം എന്നിവയോടുകൂടിയവരായിട്ടു, മോ 
ഹാല് അവിവേകംനിമിത്തം, അസത്ഥാഹാന്ടദോഷത്തില്തന്നെ നിശ്ചിതബുഭ്ധിച്ത്തി 

കളെ, ഗൃഹീത്വാ-ഗഹിചിട്ടു, അശുചിവ്വതാഃടഅമംഗളകരങ്ങളായ വ്രതങ്ങളോടുകൂടിയവരാ 
യിട്ടു, പ്രവത്തന്തേടപ്രവൃത്തിക്കുന്നു. 

ഏതുവിധത്തിലാണ്' അവര് ലോകത്തെ നശിപ്പ്യിക്കുന്നതെന്നു കാണിക്കുന്നു:---വഷശരു 
കോടികാലംകൊണ്ടും വിഷയഭോഗത്താല് തൃഹ്തിപ്പെടത്തുവാന് കഴിയാത്ത കാമം ഒന്നുമാത 
മാണവക്കാശ്രയം. ധമ്മം എന്ന ശബ്ദം കോംക്കാന്പോല്ം ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ലെന്നു സാരം. 

അതിനെ സാധിപ്പാന് പുറമേ ധമ്മിഷ്ണവേഷമാകുന്ന ദംഭം, താന്തസെ ഉത്കൃഷ്ഠനെന്ന അ 

ഭിമാനം, വിദ്യ,ഐശ്വയ്യം മുതലായവനിമിത്തം നാശകാരണമായ മദം ഇവയെ മുവകെ 
പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ആസുരശിലന്മാര് അസത്തിനെ സത്തെന്നുധരിക്കുന്ന സ്വഭാവമായ മോ 
ഹംനിമിത്തം വേദശാസ്ത്രവിരുദ്ധങ്ങളായ നിഷിദ്ധകമ്മങ്ങളെ ബലമായി സാധിപ്പാ൯ കഴി 
യുന്ന സകല യത്തങ്ങളും ചെയ്യും. ആവക അനത്ഥകാഷ്ടങ്ങളെ നിവ്വഹിക്കുകയെന്നായിരി 
ക്കും അവരുടെ വ്രതം. ഇരവിധത്തില് മുഴുവന് ശക്തിയും ലോകനാശത്തിന്നു മാത്രമായപ 
യോഗിക്കും. 

11. ചിന്താമപരിമേയാംച പ്രലയാന്താ മുപാശ്രിതാഃ 

കാമോപചഭോഗപരമാ ഏതാവടിതി നിശ്ചിതാഃ. 

അപരിമേയാംടഇത്രയെന്ന അവധിയില്പാത്തതും, പ്രലയാന്താംടഅന്ത്യശ്വാസംവരേ നില 
ില്ലുന്നതുമായം ചിന്താംടസുഖഭോഗവിചാരത്തെ, ആശ്രിത്യ-ആശ്രയിച്ചിട്ടു, കാമോപഭോ 
ഗപരമാഃടകാമങ്ങളെ അനുഭവിക്കുന്നതുതന്നെ പരമപുരുഷാത്ഥം എന്ന ഉറപ്പോടുകൂടിയവ 

രായിട്ടു, ഏതാവത്' ഇതി നിശ്ചിതാഃടഇതമാതരംതന്നെ എന്ന നിശ്ചയമുള്ളവരായിരിക്കും. 

എന്തൊക്കെയാണ്, എത്രയാണ് പ എന്ന അതുൃത്തിയില്ലാതെയും അന്ത്ൃശ്വാസത്തോ 
ടുകൂടെ മാത്രം അവസാനിക്കുന്നതുമായ ചിന്തയാണ് അവക്കുള്ള സവ്വസ്വം. സ്ത ാടിസുഖ. 

ഭോഗങ്ങജെ അനുഭവിക്കുന്നതുതന്നെ പരമപുരുഷാത്ഥം. അത്രത്തോളം സാധിക്കുന്നതുത 
ന്നെ ജനിച്ചതിന്െറ പരമപ്രയോജനം. ദേഹം നശിക്കുന്നതുതന്നെ മോക്ഷം. അതിന്നപ്പു 
ത്തു യാതൊന്നുമില്ല. എന്നുതന്നെ അവരുടെ ദൂഡ്ധവിശ്ചയം. 

19. ആശാപാശ ശതൈര്ബദ്ധറഃ കാമക്രോധപരായണാഃ 

ഈഹഫന്തേ കാമഭോശാത്ഥ മന്യയേനാത്ഥസഞ്ചയാന്. 

ആശാപാശശതൈട-ആശകളാകുന്ന അനേകകയരകളാല്ം ബദ്ധാടബന്ധിക്കപ്പെട്ടവരാ 
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യിട്ടു, കാമക്രോധപരായണാഃടകാമങ്ങളേയും ക്രോധങ്ങളേയും, സവ്വാത്മനാ ആശ്രയിച്ചവര്ം 
കാമഭോഗാര്ത്ഥംവിഷയസുഖങ്ങളെ അനുഭവിപ്പാന്വേണ്ടീട്ടു, അന്യായേനംശാസ്ത്രവിരു 
ദ്ധമാഗ്ലൂത്തില് കൂടെ, അര്ത്ഥസംചയാന്-ധനസമ്പാദ്യങ്ങളെ, ഈഹന്തെടചെയുന്നു. 

സ്വാധീനത്തിലാകാതിരിക്കുന്ന പല വസ്ത്ക്കളെയും സ്വാധീനത്തിലാക്കേണമെന്നു 
കള ആശകളാകുന്ന അനേകകയവകഠംകൊണ്ടു അവര് തങ്ങളെത്തന്നെ ബലമായിക്കെട്ടിമു൨ 
ക്കുന്നു. അവയെ സാധിപ്പ്രാന് കാമക്രോധങ്ങളെത്തന്നെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന ആസരഭാവമു 
ളവര് അമിതമായ വിഷയഭോഗങ്ങളെ അനുഭവിക്കുവാന്വേണ്ടിട്ടുമാതം_ധമ്മത്തിന്നോ ദാ 

നത്തിന്നോ വേണ്ടിട്ടൊന്നുമല്ല_ശാസ്ത്രസിഷിദ്ധങ്ങളായ കപടം, അപഹരണംഹിംസ എന്ന 

മാഗ്ലുങ്ങളില്കൂടെ ബഹുവിധ ധനസമ്പാദ്യങ്ങംക്കായിട്ടു പരിശ്രമിക്കുന്ന. 

18. ഇദമദ്യമയാലബ്ലമിമം പ്രാപ്യ മനോരഥം 

ഇദമസ്തിദമപിമേ ഭവിഷ്യതി പുനര്ധനം 
14. അസൌ മയാഹതഃ ശത്രര്ഹനിഷ്യേചാപരാനപി 

ഇനശ്വരോഹമഹംഭോഗി സിഭക്ധോ/ഹം ബലവാന് സുഖി. 

15. ആഷ്യയേം//ഭിജനവാനസ്തി കേഠസ്വ്യോസ്തി സദദശോ മയാ 

യക്ഷ്യയ ദാസ്യാമി മോദിഷ്യ ഇതൃയജ്ഞാന വിമോഹിതാദഃ 

16, അനേകചിത്ത വിഭ്ാന്താഃ മോഹജാല സമാവൃതാഃ 

പ്രസക്താഃ കാമഭോശേഷു പതന്തി നരകേ/ശുചെൌ. 
ഇടംടഇത്', അദ്യ ഇപ്പ്യോഠം, മയാ-എന്നാല്, ലബ്ലുംപ്രാപിക്കപ്പെട്ും, ഇദം മനോരഥം. 

ഈ മനോരഥത്തെം ലപ്'സ്യേടഞാന് പ്രാപിക്കും, ഇദം അസ്ലിടഇതുണ്ടു'. ഇദംധനുംഅപിട 

ഈ ധനവും, മേ-എനിക്ക്', ഭവിഷ്യതി ഉണ്ടാകും, അസെശത്രഃടഈ ശത്രു, മയാഹത 
എന്നാല് വധിക്കപ്പെട്ടു അപരാന്അപിടമററള്ളവരെയുംം ഹനിഷ്യേചം-ഞാന് വധിക്കും, 

അഹം ഇരശ്വര? ഭോഗീടഞാന് സമത്ഥന് ഭോഗപടദാത്ഥങ്ങളുള്ളവനും സിദ്ധഃഎല്പാം തി 
കഞ്ഞവനും, ബലവാന്-ശക്തനും., സുഖീടസുഖമുള്ളവനും, ആഷ്ച്യഃ-ബഹുധനമുള്ളവനും, 
അഭിജനവാന്-വേദംപഠിച്ചവനും ആകുന്നു. യക്ഷ്യേ-യാഗംചെയ്യും ദാസ്യാമിടദാനംചെ 

യ്യും മോദിഷ്യേടസന്തോഷിക്കും, മമ സദ്ൃശഃ--എനിക്കു തുല്യന്, അന്യ ക അസ്സി--വേറെ 
ആരുണ്ട്; അനേകചിത്തവിദ്രാന്താഃഅനേകവിശങ്ങളായ മനോവികാരങ്ങളാല് പലവിധ 

ത്തില് ഭൂമിച്ചവരും, മോഹജാലസമാവ്ൃതാഃടഅവിവേകമാകുന്ന വലയാല്ബന്ധിക്കപ്പെട്ട 
വരും, കാമഭോഗേഷുടവിഷയഭോഗങ്ങളില്, പ്രസക്താഃടഅത്യന്തം ആസക്തന്മാരുമായിട്ടു, 
അശുച്വൌനരകേടഗ്ലേഷ്യാദികഠം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നരകത്തില്, പതന്തിടവീഴുന്നു. 

അസ്ധ്യായമായിട്ടു ധനുസമ്പാദനത്തിന്നായി പരിശ്രമിക്കുന്ന ആസുരസ്വഭാവികളുടെ 

സമ്മല്ലപ്രകാരങ്ങളെ ഭഗവാന് ചിത്രീകരിക്കുന്നു: “4*ഇപ്പ്യോഠം എനിക്ക്" ഇത്രത്തോളമുണ്ടു. 
ഇതിന്മീതെ ചില മനോരഥങ്ങളുള്ളതും സാധിക്കും, ഇതര ധനം ഇന്നുണ്ടു'. ഇനിയഷും ധനം 

എനിക്കുണ്ടാകും. ഈ ശത്രുവിനെ ഞാന് നശിപ്പിച്ചു. വേറെയുള്ള ശത്രുക്കളേയും ഞാന് സം 
ഹരിക്കും. അതു ചെയ്താന് ഞാന് സമത്ഥനാണ് . സുഖസാധനസമൃദ്ധി എനിക്കുണ്ട്. പുതു 

ന്മാര്, പൊത്രന്മാര്, ധനങ്ങഠം, പശുക്കഠം എന്നിവയെല്ലാം എനിക്കുണ്ട്”. ആരുണ്ടെനിക്കു 

തുല്യനായിട്ടു മറെറാരുവന്൯ഃ വേദാധ്യയനംചെയ്തു ഞാന് പ്രതിഷ്ഠക്കും ധനാഭിപ്പദ്ധിക്കും ദീർ 
ഘായുസ്സിന്നുംവേണ്ടി യാഗംചെയ്യയും. എന്നെ സ്തൂതിക്കുന്നവക്കും നടന്മാക്കും വിടന്മാക്കം 

ഞാന് ഭാനംചെയ്യും. ശ്രോത്രിയാടികരംക്കു കൊടുക്കില്ല. ബന്ധുക്കഠംക്കും കൊടുക്കില്ല. എ 
നിക്കിഷ്ടുമുള്ളവക്കു കൊടുക്കും ഞാന് സുഖിക്കും. ഇങ്ങിനെ സദസദ്വിവേകമില്ലാതെ അന്ധാ 
ളിച്ചും അനേകവിധത്തില് സങ്കല്ലിച്ചും അവിവേകമാകുന്ന വലയില് അകപ്പെട്ടും വലയില 
കപ്പെട്ട മത്സ്യാദികളെന്നപോലെ ജ്ഞാനുപ്രകാശം ലേശവും ഏളല്ല്യാതെ വിഷയസുഖാനുഭ 

വങ്ങളില് അത്യാസക്തന്മാരായിട്ടു കുത്സിതകമ്മങ്ങഠം ചെയ്തതിനന്െറ ഫലമനുഭവിക്കുവാന് 

ശ്ലേഷ്ഠപൃയാദ്യശുദ്ധവസ്തുക്കഠം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രെൌരവാദിനരകങ്ങളില് മരണാനന്തരം 
ചെന്നു വീഴും. 
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11. ആത്മസംഭാവിതാഃ സ്തൂബ്ലാ ധനമാനമദാന്വിതാഃ 

യജന്തേ നാമയജൈഞസ്നേ ദംഭേനാ വിധിപൂവ്വകം. 

ധനമമാനുമദാന്വിതാഃടധനം ഗവ്യം മുതലായവനിമിത്തം മടിച്ചവരും, ആത്മസംഭാവിതാഃട 
സ്വയമേവ യോഗ്യന്മാരെന്നു ഭാവിക്കുന്നവരും,, സ്ത്ബ്ലാഃടദ്ധതന്മാരുമായ, തേടഅവര്, 
നാമയജൈഞഃ--നാമംകൊണ്ടു മാത്രമായ യജ്ഞങ്ങഠംകൊണ്ടു, ദംഭേനം-ലോകത്തെ ബോ 
ദധയപ്പെടത്തുന്നവിധത്തില്, അവിധിപൂവ്വകംടവിധിവിഹിതമല്ലാത്തവിധത്തില്, യജന്തെക 
യജിക്കുന്നു: 

ശങ്കയും സമാധാനവും:--ഇവരും 'ബ്ബയാഹ്മണരല്ലേ? അധ്യയനം അധ്യാപനം സ്ധജ 

നം, യാജനം എന്നിവയുള്ളവരാകയാത് നരകപാതം എങ്ങിനെ വരും എന്നാണ് ശങ്ക. 

അതിന്നു സമാധാനം:-_-അങ്ങിനെ ശങ്കിക്കേണ്ട. ശ്രദ്ധയാ അഗ്നിഹോത്രം നടത്തേണം. 
ആത്മാവിനെ അറിയാതെ ചെയ്യുന്ന യാഗാടികഠംകൊണ്ടു സല്ഫലം സിദ്ധിക്കുകയില്ല 
എന്നുള്ള ശ്രുതിസിദ്ധാന്തത്തെ കാണിക്കുന്നു:__-ധനം, ഗവ്യം മുതലായവ നിമിത്തം മഴിച്ചി 
രിക്കുന്ന അവര്തന്നെ അവരെ യോഗ്യന്മാരെന്നു കരുതുന്നതല്ലാതെ സജജനസമ്മതന്മാര 
ല്ലാത്ത ആസുരസ്വഭാവികഠം മന്ത്രശുദ്ധി, തന്ൂശുദ്ധി, സാധനുശുദ്ധിയെന്നിവയൊന്നുമില്ലാ 
തെ വിധിയെ അതിക്രമിച്ചുകൊണ്ടു നടത്തുന്ന യജ്ഞങ്ങാംകൊണ്ട സവ്ലേശ്വരപ്രസാദം 
അവക്കുണ്ടാകയില്ല. യജ്ഞമെന്നു പേര് മാത്രമേ അവര് ചെയ്യുന്ന യജ്ഞദാനാദിക ശു 

ഭൂ. ലോകവഞ്ചനത്തിന്നായി നടത്തുന്ന ആവക യജ്ഞാഭാസങ്ങഠം ഒരു കാട്ടികൂടുട്ടല് എ 
ന്നല്ലാതെ സല്ഫലപ്രദങ്ങളാകാത്തവയാകയാര നരകപാതതന്നെ അവക്വെസാന 
ഫലം. 

18. അഹംകാരം ബലം ഒപ്പും കാമം ക്രോധംച സംശ്രിതാഃ 

മാമാത്മ പരദേഹേഷു പ്രദ്വിഷന്തോ/ഭ്യസൂയകാഃ. 

അഹങ്കാരം--ഞാനെന്ന ഭാവത്തെയും, ബലം-ശക്തിയെയും, ഒപ്ല്യംടഗവ്യത്തെയും, കാമം 
ക്രോധംടകാമത്തെയും ക്രോധത്തെയും, സംഗശ്രിതാഭ-അവലംബിക്കുന്നവരായിട്ടു, ആത്മ 
പരദേഹേഷുടസ്വശരീരത്തിലും അന്ൃൃശരീരങ്ങളിലും ഇരിക്കുന്ന, മാം-എന്നെ; പ്രദ്വിഷ 
ന്തഃടപ്രകഷേണ ദ്വേഷിക്കുന്നവരും, അഭ്യസ്മയകാടആഭിമുഖ്യേന അസ്മയപ്പെടുന്നവരും 
(യെടയാതൊരുത്തരോ), എന്നുചേത്തി അമ്പയിക്കേണം. 

ഞാന് മാത്രം കലശീലസമ്പന്നന്. സവ്ൃശാസ്ത്രങ്ങളറിഞ്ഞവന്. ധമ്മിഷ്ണന്൯ സ 

വ്വോല്കൃഷ്ഠടന് എന്നിങ്ങിനെ തന്നെത്താന്തന്നെ അഭിമാനിക്കുകയെന്ന അഹങ്കാരത്തെയും 

കാമരാഗാടിവികാരങ്ങഠംനിമിത്തമുണ്ടാകുന്ന ബലത്തെയും ആരെയും വണങ്ങുകയില്ലെന്ന ഗ 
വ്യത്തെയും വിഷയാശയേയും അതിന്നു തടസ്ഥം വരുത്തുന്നവരില് ക്രോധത്തെയും പാരുഷ്യം 
ലോഭം മുതലായ ബുദ്ധിദോഷങ്ങളെയും (ചകാരംകൊണ്ടിവയെ സൂചിപ്പിച്ചു) ബലമായാ 

ശ്രയിച്ചവരായിട്ടു സ്വദേഹത്തിലും അന്യദേഹങ്ങളിലും ആത്മാവായി വിളങ്ങുന്ന എന്നെ. 
സവ്യേശ്വരന്വെ_പ്രത്ൃഗാത്മാവിനെ_കഴിവുള്ള എല്ലാവിധത്തിലും ദ്വേഷിക്കുകയും ആത്മാ 
വിന്െറ പരിപൂണ്ണൂത്വം,ഏകത്വം, സമത്വം എന്നിവയെ ഉപദേശിക്കുന്ന സചജനങ്ങളില് 
ദോഷങ്ങളെ ആരോപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരായിട്ടാരെല്ലാം ലോകത്തിലുണ്ടോ. 

19. താനഹം ദ്വിഷതഃ ക്രൃരാന് സംസാരേഷു നരാധമാന് 

ക്ഷിപാമ്യജസ്രമശുഭാനാസുരീഷ്വേവയോനിഷു. 

ദ്വിഷതഃടദ്വേഷിക്കുന്നവരും, ക്രരാന്ഉഗ്രകമ്മങ്ങളെ ചെയ്യുന്നവരും, അശുഭാന്ടശുൂഭാചരേ 
ങ്ങളില്ലാത്തവരും, നരാധമാന്ം:നീചമനുഷ്യരുമായ, താന്അവരെ, സംസാരേഷുടസംസാ 
രങ്ങളില്, ആസുരീഷു യോനിഷുഏവം-ആസുരികളായ യോനികളില്ത്തന്നെ, ക്ഷിപാമിട 

ഞാന് ക്ഷേപിക്കും_തള്ളിവിടും. 

ആത്മപരശരീരങ്ങളില് ആത്മാവായിരിക്കുന്ന എന്നെ ദ്വേഷിക്കുന്നവരും അതിന്നു 
സഹായിക്കുന്ന കൊടുംമ്രരകമ്മങ്ങളെ ചെയ്യുന്നവരും, ദയാ, സത്യം, ശൌചം എന്ന ശുഭാ 
ചാരങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്തവരുമായ നീചമനുഷ്യന്മാരായ ആ ആസുരസ്വഭാവികളെ മഹാടഃ 
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ഖാനുഭവത്തിന്നുചിതമായ ശ്വാവ് പന്നി, സപ്ല്യം, വ്യാഘ്ും, മുതലായ യോനികളില്ത 
ന്നെ ഞാന് ജനിപ്പിക്കും. സദ്വേശ്വരനായ ഞാന് നിശ്ചയിച്ച മയ്യാദകളെ അതിക്രമിക്കുന്ന 
വരെ സമുചിതനിലയിത ഞാന് ശിക്ഷിക്കും, എന്നു സാരം. 

80. ആസരീം യോനിമാപന്നാ മുഡ്ഥാ ജന്മനി ജന്മനി 

മമപ്രാപ്പ്യൈവ കൌന്തേയ തതോയാന്ത്യധമാം ഗതിം. 

ജന്മനി ജന്മനിടജന്മംതോവം, ആസുരീം യോനിംടആസുരിയായ യോനിയെ, ആപന്നാമടേ 

പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന, മൂഡ്ധാഃ-മൂഡന്മാര്, മാം അപ്രാപ്യഏവ-എന്നെ പ്രാപിക്കാതെതന്നെ, 
തത്2മ അപിടഅതിനെക്കാഠം, അധമാം ഗതിം-അധമഗതിയെ, കൌന്തേയം-അജ്ജുനം 
യാന്തിടപ്രാപിക്കുന്നു. 

ശുനുകാടിയോനികളില് അവര് ജനിച്ചാലും ബഹുജന്മങ്ങഠം കഴിയുമ്പോഠം അവ 
ക്ദം മോക്ഷം കിട്ടുമല്ലൊ എന്നു ശജ്കിക്കേണ്ട. ഓരോ ജന്മങ്ങളിലും ആസുരിയോനികജില് 
ജനിക്കുന്ന ആ മൂഡ്മന്മാര് എന്നെ പ്രാപിപ്പാനുപകരിക്കുന്ന മനുഷ്യയോനിയില്, ജനിക്കയി 
ല്ല. മുമ്പേ സിഭ്ധിച്ച ശുനകാടികളെക്കാഠം താണനിലയിലുള്ള പ്ൃക്ഷാടികളായിട്ടു ഭവിക്കും. 
ഹേ അജ്്ുന! അവക്ട സല്ഗതിയില്ലാതാവാന് കാരണമായ ആസുരീസമ്പത്തിന്െറ ദോ 
ഷബാഹുല്യത്തെ വിവേകപൂവ്വം തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട മാനുഷശരീരം സിഭ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന മോ 
ക്ഷേച്ഛുയുള്ളവന് ആസുരഗുണങ്ങളെ തിരേ പരിത്യജിക്കേണ്ടതാവശ്യം എന്നുപദേശിച്ചി 
രിക്കുന്നു. 

1. ത്രിവിധം നരകസ്യ്യേദം ദ്വാരം നാശനമാത്മനഃ 

കാമക്രോധസ്തഥാലോഭസ്തസ്കാടേതത് തൂയംതൃയജേത്. 

നരകസ്യടനരകത്തിനെറ പ്രാഫ്്ിക്ക്', കാമഃക്രോധഃലോഭഃഇതിടകാമം, ക്രോധം, ലോഭം, എ 
ന്ന, ത്രിവിധം ദ്വാരംടമൂന്നുവിധം മാഗ്ലമാകുന്നും ആത്മനഃ-ആത്മാവിന്െറ_മുമുക്ഷുവിനെറം 

നാശനം-നാശകരമാകുന്നു,തസ്കാത് അതുകൊണ്ടു, ഏതത്'തയംടഈ മൂന്നിനെ, ത്യജേത് 
ഉപേക്ഷിക്കേണം. 

ഇതുവരെപറഞ്ഞതായ ആസുരീസമ്പത്തിയുടെ സവ്വസ്വം താഴെപറയുന്ന മൂന്നില് 

അടങ്ങിയിരിക്കയാല് ആ മൂന്നിനെ പരിത്യജിച്ചാല് പ്രധാനുമല്ലനെ ജയിച്ചാല് മററള്ളവ 
രെല്പാം ടൂരെ ഓടിപ്പോകന്നതുപോലെ ആസുരീസമ്പത്തിനെയെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചതായി 
കരുതേണം. അതുകൊണ്ടു മോക്ഷേച്ഛുയുള്ള ഏതൊരുവനും ഈ മൂന്നിനെ ഉപേക്ഷിച്ച്' സ്വ 
ധമ്മാനുഷ്ലാനത്താല് പരമപുരുഷാത്ഥത്തെ പ്രാപിക്കേണം എന്നു" രണ്ടു മന്ത്രങ്ങളാല് സി 
ദ്ധാന്തിക്കുന്നു:-- ഉല്കൃഷ്ടമായ നൂരജന്മം സിദ്ധിച്ചവക്കു നിരതിശയമായ ഒുഃഖം_(കം ടുഃഖം) 
ഏതുടദിക്കിലെത്തുമ്പോഠം സിദ്ധിക്കുമോ ആ സ്ഥലത്തിന്നു നരകം എന്നുപേര്. മനുഷ്യക്കുള്ള 

൭8ഖസ്ഥാനം എന്നു അക്ഷരാത്ഥം. ശ്വാവു മുതലായ നദികൃഷ്ടയോനിയില് ശരിരപ്പാഫ്ണിക്കു 
കാരണമായിരിക്കുന്ന കാമം ക്രോധം ലോഭം എന്ന മൂന്നുവിധത്തിലാണ്' നരകദ്വാരം. ആ 
മൂന്നും ജന്മാന്തരസുകൃതഫലമായിട്ടു ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യജന്മത്തെ നിഷ്ക്രലമാക്കുന്ന വൃത്തി 
വിശേഷങ്ങളാകയാല് മോക്ഷേച്ഛുയുള്ളവന് ആത്മനാശകരമായ'ഇവമൂന്നിനെയും പരിത്യജി 

ക്കേണം. ധമ്മം,അധമ്മം,കത്തവ്യം അകത്തവ്യം അത്ഥം അനത്ഥം ബന്ധം മോക്ഷം എന്ന 

വിവേകവിജ്ഞാനം ഈ മൂന്നുവിധ വൃത്തികഠംക്കധീനനായവന്നുണ്ടാകയില്ല. അതില്പാതാ 
യാല് പുരുഷന്നു നാശംതന്നെ ഫലം. മനുഷ്ൃത്വപ്രാപ്പിയെന്നത്' മോക്ഷമാകുന്ന സെരധ 
ത്തിന്റെറ മുകളില് എത്തുവാനുള്ള മുഖ്യസാധനമാണ് . ആ ഉന്നതസ്ഥാനത്തില്നിന്ന് _മനു 

ഷ്ൃത്വത്തില്നിന്നു കീഴ് പെട്ടവീണാല് പനയുടെ മുകളില്നിന്നു വീണവനെന്നപോലെ 

നശിക്കുകയെന്നല്ലാതെ മറെറന്തു ഫലമാണുണ്ടാകുക എന്നു കാണിപ്പാനാണ്” ആത്മനഃനാ 
ശനം?” എന്നു കാണിച്ചത്. എന്നു ധരിക്കേണം. കാമാടി മൂന്നു വൃത്തികഠംക്ക്' ഇതു ശക്തി 
യുള്ളതിനാല് ചണ്ഡാളനെപ്പോലെ കാമത്തെയും കൃഷ്ണുസപ്ല്യത്തെയെന്നപോലെ ക്രോധത്തെ 
യും മലത്തെയെന്നപോലെ ലോഭത്തെയും മുമുക്ഷു ടൂരെക്കളുയേണം. ഒരുകാലത്തിലും അവ 
൭൭ കീഴടങ്ങരുത്. 



86 പതിനാറാം അദ്ധ്യായം 

ളള, ഏതൊെവ്വിമുക്തഃ കൌന്തേയ തമോദ്വാര്രസ്ത്ിദിന്നരഃ 

ആചരത്യാത്മനഃ ശ്രേയസ്മുതോ യാതി പരാം ഗതിം. 

നരഃടമോക്ഷാത്ഥിയായ മനുഷ്യന്, തമോദ്വാരൈഃടനരകദ്വാരങ്ങളായ, ഏതൈഃ? ത്രിഭിഃ 
ഈ മൂന്നു വൃത്തികളാല്, വിമുക്തഃടവിശേഷേണ മോചിക്കപ്പെട്ടവനായിട്ടു'; ആത്മനഃ ശ്രേ 
യടടതന്െറ ശ്രേയസ്സ്റാധനത്തെ, ആചരതിട ആചരിക്കും, തതടഅതില്യവിന്ന്'; പരാംഗ 
തിംടമുക്തിയെ, യാതിടപ്രാപിക്കും. 

ഹേ അജ്ജുന! നരകദ്വാരങ്ങളായ ഈ മൂന്നു വൃത്തികളില്നിന്നു നിശ്ശേഷം വിട്ടുമാ 
ദിയ പുരുഷന്_ മോക്ഷേച്ഛുയുള്ള അധികാരി_തന്െറ വിഹിതമായ കമ്മങ്ങളെ നടത്തും. അ 
തിനാല് ചിത്തശുദ്ധിയേയും തന്നിമിത്തം മോക്ഷത്തെയും പ്രാപിക്കും 

ഉ8. യഃ ശാസ്ത്രവിധി മുത്സൃജയ വത്തതേ കാമകാരതഃ 

ന സസിദ്ധിമവാപ്ലോതി നസുഖം നപരാം ഗതിം. 

യഃടയാതൊരുവന്, ശാസ്ത്രവിധിംടശാസ്ത്രസിദ്ധാന്തത്തെം ഉത്സൃജ്യ പേക്ഷിപ്പിട്ടു', കാമ 
കാരതടകാമത്തിന്നധീനനായിട്ടു, വര്തതേംപ്രവൃത്തിക്കുന്നുവോ, സഃട-അവന്, സിദ്ധിം 
ചിത്തശുദ്ധിയെം ൯ ആഫ്ലോതിടപ്പാപിക്കുന്നില്ല, സുഖം നടസുഖത്തെ പ്രാപിക്കുന്നില്ലം, ൩ 
പരാംഗതിംടമോക്ഷത്തെയും പ്രാപിക്കുന്നില്ല. 

മനുഷ്യവശ്ലുത്തില് ഏതൊരുവന് കാമാദിപ്ൃത്തിതയങ്ങഠംക്കധീനനോ അവന്നു നാ 
ശംതന്നെ ഫലം എന്നുറപ്പിച്ചശേഷം ഉന്നതിക്കുള്ള സോപാനുത്തെ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന 
ഈശ്വരാജ്ഞാരുപമായ ശാസ്ത്രമയ്യാദയെ അതിക്രമിക്കുന്ന ഏതൊരുവനും ഉത്തമജന്മത്തി 

ന്െറ സല്ഫലം പ്രാപിക്കുകയില്ലെന്നു മുമ്പേ പറഞ്ഞതിനെത്തന്നെ കുത്തിക്കത്തിയുറപ്പി 
ശന്നു:__ഇന്നകമ്മം ജന്നവിധം ചെയ്താല് ഇന്നഫലം സിദ്ധിക്കും ഇന്നവിധം ചെയ്താല് 
ഫലം സിദ്ധിക്കയില്പ എന്നു ശാസിക്കുന്നതായ ശ്രതിസ്തതി പ്രമാണവിധികളെ ആദരിക്കാ 

തെ കാമാധീനനായിട്ടു തോന്നിയപോലെയെല്ലാം ആര് പ്രപൃത്തിക്കുന്നുവോ അവന്നു ആവക. 
കമ്മങ്ങളാല് അന്തഃകരണശുദ്ധിയോ സ്വര്ഗാദിലോകവ്പാഫ്ടി നിമിത്തമുള്ള സുഖമോ മോ 
ക്ഷമോ സിദ്ധിക്കുകയില്ല. 

൭4. തസ്താച്ഛുസ്ത്രം പ്രമാണം തേ കായ്യയാകായ്യുവ്യവസ്ഥിതെന 
ജ്ഞാത്വാ ശാസ്ത്രവിധാനോക്തം കമ്മകത്തുമിഹാര്ഹസി. 

തസ്മാത് അതുകൊണ്ടും തേടനിനെറ, കാഷ്യ്രാകായ്യുവ്യവസ്ഥിത്തെടകാഷ്യും അകായ്യും എന്ന 

ല്യവസ്ഥിതിയില്, ശാസ്ത്രം പ്രമാണം ശ്രതിസ്കതി എന്ന ശാസ്ത്രം പ്രമാണം, ശാസ്ത്രവിധാ 
നോക്തംടശാസ്ത്രുവിധിയാല് പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നം "കമ്മ ജ്ഞാത്വാടകമ്മത്തെ അറിഞ്ഞിട്ടു”. 
ഇഹം-ഇവിടെ, ഈ കമ്മഭൂമിയില്, കത്തുംടചെയ്താനായ്ക്ൊണ്ടട്', അഹസിടനീ അഹനാകുന്നു. 

ശാസ്ത്രത്താല് നിഷേധിക്കപ്പെട്ട കമ്മങ്ങളെ കാമാധീനുന്മാരായിട്ടു ചെയ്യുന്ന യാ 
തൊരുവന്നും സല്ഫലം സിദ്ധിക്കുകയില്ലെന്നുള്ളതു നിശ്ധിതമാകയാല് ഏതു കമ്മം ഏതു 
വിധം ചെയ്യേണം, ഏതു കമ്മം ചെയ്തുകൂടാ എന്നു നിശ്ചയിക്കുന്നതില് ശ്രുതിസ്തൃതിവാക്യങ്ങ 
ജെ നീ പ്രമാണമായി സ്വീകരിക്കേണം. ശാസ്ത്രം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന വിധികളെ നന്നായ 
ിഞ്ഞിട്ട ഈ കമ്മഭൂമിയില്ജനിച്ചിരിക്കുന്ന നീ സ്വവണ്ണാശ്രമോചിതകമ്മം നടത്തുവാന് അ 
പറനാകുന്നു എന്നുപദേശിച്ചുകൊണ്ടു അധ്യായത്തെ ഉപസംഹരിച്ചു. 

ഇതി ശ്രീമല്: ഭഗവല്ഗീതാ സ്മപനിഷഠംസു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം യോഗശാസ്ര്രേ ശ്രീ 

ഷ്ലാജളുനസംവാദേ ടൈവാസുരസംപട്വിഭാഗയോഗോനാമ ഷോഡശോദ്ധ്യായഃ സമാപ്പഃ 

ശുഭംഭൂയാല്. 



ഒം നമോഭഗവതേവാസദേവായ. 

ശ്രീമല്ഭഗവല്ഗീതയില് 11-0൦ അദ്ധ്യായം. 

അജ്ജുന ഉവാചംഅജജുനന് പറഞ്ഞ. 

1. യേ ശാസ്ത്രവിധിമുത്സൃജ്യ യജന്തേ ശ്രദ്ധയാന്വിതാഃ 

തേഷാം നിഷ്ഠാതു കാകൃഷ്ണുസത്വമാഹോരജസ്തുമഭ. 

യേടയാതൊരുത്തര്, ശാസ്ത്രവിധിംടശാസ്ത്രനിശ്ചയത്തെ, ഉത്സൃജ്യ: ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട്_ര 
റിയാതെകണ്ടു_ശ്രദ്ധയാ അമ്പിതാഃടശ്രദ്ധാസമേതന്മാരായിട്ടു് യജന്തേടപൂജിക്കുന്നുവോ, 
തേഷാം-അവരുടെം നിഷ്യാടസ്ഥിതി,കാടഎന്താകുന്നു, സത്വംടസത്വമാകുന്നുവോ, ആഹോ 
രജഃ തമഃടഅതോ രജസ്സ്ോ തമസ്സ്ോ. 

കഴിഞ്ഞ അദ്ധ്യായത്തില് ദൈവാസുരസമ്പത്തിനെ വേര്തിരിച്ചു” അതു രണ്ടി 
ന്െറ സ്വരൂപം ഫലം എന്നിവയെ വിശദമാക്കി. ആസുരസ്വഭാവികഠംക്ക്' ജ്ഞാനാധി 
കാരമില്ലെന്നുറപ്പിച്ചു. മോക്ഷേച്ഛുയുള്ളവന് ശാസ്ത്രരസമ്മതമായ കമ്മംതന്നെ ചെയ്യേണം എ 

ന്നാല് അന്തഃകരണശുദ്ധിദവാരാ ആത്മസ്വരൂപബോധധവും തദ്വാരാ മുക്തിയുംസിദ്ധിക്കുംഎ 
ന്നു കേട്ട അജജ്യനന് ശാസ്ത്രജ്ഞാനുമില്ലെത്മിലും കാമാധീനുന്മാരാകാതെ ശ്രദ്ധാപൂവ്വം സദാ 
ചാരനിഷ്ഠയോടുകൂടെ കമ്മം ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതിയെന്താണെന്നറിവാന് ആഗഹിച്ചു 
കൊണ്ടു ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നു:--ഹേ ആനന്ദമൂത്തേ! കൃഷ്ണ! അദ്ധ്യയനം അത്ഥവിചാ 
രം എന്നിവയില്ലാത്ത സാമാന്യയജനങ്ങഠം ശാസ്ത്രവിധിയറിയാതെ ജ്ഞാനികഠം .ചെയ്യുന്ന 
കമ്മങ്ങളില് ആസ്തിക്യബുദ്ധിയോടുകൂടെ ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നുവെങ്കില് അവക്കു ദൈവീസ 
മ്വത്തോ ആസുരീസമ്പത്തോ ഉള്ളത് എന്നരുളിചെയ്യേണം. എന്നാണ്” ചോദ്യം. അജയ്കു 
൯൯൯൨ ഈ ചോദ്യം യുക്തമല്ലെന്നു പ്രഥമദൂഷ്ടിയില് തോന്നാനിടയുണ്ട് ;__എന്തുകൊണ്ടെ 
ന്നാല് ശാസ്ര്രവിധിയെ അതിക്രമിക്കുന്നവര് ആസുരസ്വഭാവികഠംതന്നെയെന്നു മുമ്വേ പറ 

ഞ്ഞിരിക്കേ ഈ ചോദഭ്യത്തിന്നവകാശമില്ല എന്നു ശമ്മിച്ചേക്കാം: എന്നാല് ഈ ചോദ്യ 
ത്തില് ഒരു വിശേഷമുണ്ട് : ആസുരസ്വഭാവന്മാര് കാമാധീനുന്മാരും ദുരഹമങ്കാരികളുമായിട്ടാ 
ണ് ശാസ്ത്രവിശികളെ അതിക്രമിക്കുന്നതു്' . ഇവരങ്ങിനെയല്ല. ശാസ്ത്രവിധികളെ അറിഞ്ഞി 

ട്ടില്ല. ഏതിലും ജ്ഞാനികളും വൃഭ്ധന്മാരും ചെയ്യുന്ന പൂജാക്രമങ്ങളില് ശ്രദ്ധയുള്ളവരും കാ 
മാധീനുന്മാരല്പാത്തവരുമാണ്'. അഞ്ങിനെയല്ലെത്കില് സത്കമ്മങ്ങളില് ശ്രദ്ധക്കവുകാശമി 
ല്ലെല്ലൊ. അതുകൊണ്ടു ഈ വശ്ശുത്തില്ാംപ്പെട്ടവര് ഏതു സമ്പത്തുള്ളവരാണെന്നറിവാ 
നാഗഹിച്ചു ചോദിച്ചതു യുക്തംതന്നെ, എന്നു ധരിപ്പിക്കുവാനാണ്' 4ശുദ്ധയാന്ധിതാഃ?? 

എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതു്. 

ശ്രീഭഗവാനുവാചടശ്രീഭഗവാനരുളിച്ചെയ്തു. 

ഒ. ത്രിഖിധാ ഭവതിശ്രദ്ധാ ദേഹിനാംസാസ്വഭാവജാ 

സാത്വികി രാജസീിചൈവ താമസിചേതി താം ശൃണു. 

ദേഹിനാംപ്രാണികളുടെ, ശ്രദ്ധാ-ആസ്ത്ിക്യബുദ്ധി, സാത്വികിടസത്വഗുണത്തില്നിന്നുണ്ടാ 
കുന്നത്. രാജസീ-രജോഗുണത്തില്നിന്നുണ്ടാകുന്നത്', താമസീംതമോഗുണത്തില്നിന്നുണ്ടാ 
കുന്നത് എന്നു, ത്രിവിധാ ഭവതിടമൂന്നുവിധത്തില് ഭവിക്കുന്നു, സാടഅത്'ം സ്വഭാവജാംസ്വ 
പ്രകൃതിയില്ന്ദിന്നുത്ഭവിക്കുന്നതാകുന്നു, താം ശ്ുണുഅതിനെ നീ കേട്ടുകൊഠംക 

കാരണത്തില്നിന്നു കാഴ്യയത്തെഅറിയാം എന്ന ന്യായത്താല് ശ്രദ്ധയുടെ കാരണം 
ഏതൊന്നാണോ അതിനെ അനുസരിച്ചിരിക്കും ശ്രദ്ധയുടെസ്വരൂപം. അതിനെ അനുസരി 
ക്കും അവരുടെസ്ഥിതിയും എന്നുപദേശിപ്പാന്ഭാവിക്കുന്നഭഗവാന് ശ്രദ്ധഘയടെകാരണഥഗുണങ്ങ 
ഒെകാണിക്കുന്നു:-_-ഹേ അജ്ജുന! സകലപ്രാണികളുടെ ശ്രദ്ധയും സത്വം, രജസ്സ് തമസ്സ് എ 
ന്ന ഗുണഭേദം നിമിത്തം മൂന്നുവിധത്തിലായിരിക്കും. ഈ ഗുണങ്ങഠം പ്രകൃതിസ്വരൂപമാണ്. 
ഒരു പ്രാണി ശരീരംധരിക്കുന്നത്' ഏതുഗുണത്തിന്നധീനനായിട്ടാണോ ആ ഗുണത്തില്നിന്നാ 



ഉ88 പതിനേഴാം അദ്ധ്യായം 

ണ് ആ പ്രാണിക്കു ശ്രദ്ധ ജനിക്കുന്നത്” അതാണവന്െറ ജന്മസിദ്ധമായ ഗുണം. തന്െറ ജ 
ന്മത്തില്നിന്നു സിദ്ധിച്ചതാകയാല് അതിനെ സ്വഭാവജാ എന്നറിഞ്ഞുകൊഠാംക. ആ ശ്രദ്ധ 
യോടുകൂടെയാണവന്െറ ഉത്പത്തിയെന്നുസാരം. 

8, സത്വാനുരൂപാ സവ്വസ്യയ ശ്രദ്ധാഭവതി ഭാരത! 
ശ്രദ്ധാമയോദ്യയം പുരുഷോ യോയ്ഷ്ര്ലൂ ഥഃ സഏവസംഃ. 

സത്വാനുരൂപാടസത്വഗുണത്തെ അനുസരിച്ചതായിട്ടു, സ്വസ്യ ശ്രദ്ധാഭവതിടഎല്ലാവരു 
ടെ ശ്രദ്ധയും ഭവിക്കുന്നു. അയം പുരുഷഃട പ്രത്യക്ഷനായ പുരുഷന്, ശ്രഭ്ധാമയഃടശ്രദ്ധയാകു 
ന്ന സ്വരുപമുള്ളവനാകുന്നു. യഃയാതൊരുവന്., യ്ല്ല്യധോടയാതൊരു ശ്രദ്ധയുള്ളവനോം, 
സഃടആ പുരുഷന്, സഃ ഏവം ആ ശ്രദ്ധാസ്വരുപന്തന്നെ. 

മുകല്ില്പറഞ്ഞതിനെ സ്ത്റഷ്ടമാക്കുന്നു. സത്വം എന്ന പദംകൊണ്ടുസത്വഗുണത്തെ 
മാത്രമല്ല, രജസ്തമോഗുണങ്ങളെയും സ്ൃചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹേ അജ്ളുന! സത്വം, രജസ്സ് 
തമസ്സ് എന്ന ഗുണങ്ങളെ അനുസരിച്ചിരിക്കും സവ്യപ്പാണികളുടെയും ശ്രദ്ധാ. പ്രത്യക്ഷമാ 
യി ലോകത്തില് പ്രവൃത്തി നടത്തുന്ന പുരുഷന്_ജിവന്_ ശ്രദ്ധയാകുന്ന സ്വരുപമുള്ളവനാകു 
ന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാല് ഏതൊരു ശ്രദ്ധ അവനില്, അധികരിച്ചു കാണപ്പെടുന്നുവോ ആ 
ശ്രദ്ധയാകുന്ന അവന്െറ സ്വരൂപം. ഇതിന്െറ സാരമെന്തെന്നാല് ഏതൊരുഗുണത്തിനെ൨_ 

സത്വത്തിനെറയൊ, രജഡ്സ്ിന്െറയൊ, തമറ്സ്റിന്െറയൊ, കായ്യമമാണൊ. അവനില് 
പ്രചുരമായി വിളങ്ങുന്നതായിട്ടു പ്രവൃത്തിയില് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് അവനില് ആ 

ഗുണം അധികമുള്ളതുകൊണ്ടു ആ ഗുണം അവന്െറ സ്വരൂപം. മറ൨ ഗുണങ്ങഠം അവ 

നില് ഇല്ലെന്നല്ല, ഉണ്ടു". പക്ഷേ ആ ഗുണങ്ങളെപ്രകാശിപ്പാ൯ ഈ പ്രവൃദ്ധമായഗുണം സ 
മ്മതിക്കുകയില്ല. അതിനാല് അദ്ധ്യാത്മജ്ഞാനസമ്പാദനാടി സല്കായ്യുശ്രദ്ധയുള്ളവന്െറ 

സ്വരൂപം സത്വഗുണം. അവന് ദൈവീസമ്പത്തുള്ളവന്. കാമരാഗാടികളില് അതിശ്രദ്ധ 
യുള്ളവര് രജസ്തമോഗ്ുണങ്ങഠം അധികമുള്ളവര്. ആകയാല് അവര് ആസുരസ്വഭാവമുള്ളവര് 

എന്ന കായ്യങ്ങളില്നിന്നു അവരുടെ ശ്രദ്ധക്കു കാരണങ്ങളായ ഗുണങ്ങളെ അറിഞ്ഞുകൊ 

ഒ്ളേണം. എല്ലാവരുടേയും അന്തഃകരണം തിഗുണാത്മകമാകയാല് ശ്രദ്ധയുടെ സ്ഥാനം അ 
ന്ഃകരണമാണെന്നു ധരിക്കേണം. “*സത്വാനുരൂപാടഅന്തഃകരണത്തിന്നനുരൂപാ്? എന്നും 

അത്ഥം ആക്കുന്നതില് ദോഷമില്ല. 

4. യജന്തെ സാത്വികാ ദേവാന് യക്ഷരക്ഷാംസി രാജസാഃ 
പ്രേതാ൯ന് ഭതഗണംംശ്ചാന്റേ യജന്തേ താമസാ ജനാഃ 

സാത്വികാഃടസത്വഗുണപ്രധാനികാഠം, ദേവാന് ദേവന്മാരെ, യജന്തെം-ആരാധിക്കുന്നു, അ 
ന്നേ രാജസാഃ താമസാഃടഅന്യന്മാരായ രാജസന്മാരും താമസന്മാരും, യക്ഷരക്ഷാംസിടയ 
ക്ഷരക്ഷസ്സകളെയം, പ്രേതാ൯ംപ്രേതങ്ങളെയും, ഭതഗണാന് ചം-ഭത്ഥണങ്ങളെയും,, യജ 

ന്തെപൂജിക്കന്നു. 

സത്വാദിഗുണങ്ങളില്നിന്നുണ്ടായ ശ്രദ്ധയയള്ളവരുടെ പ്രകൃതി_ സ്വഭാവം. സാത്॥ 
ക്യാദികാം എന്നു സൂചിപ്പിച്ചശേഷം പ്രകൃരിയനുസരിച്ചുള്ള അവരുടെ കമാങ്ങളെ കാണി 
ക്കുന്നു:-_സാത്വികന്മാര്_അധ്യയനാടികഠംകൊണ്ടെ അന്തഭകരണശുദ്ധി സിദ്ധിക്കയാല് ദൈ 
വസമ്പത്തുള്ളവരായ ആളുകാഠം സാത്വികിയായ ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ വേദവിധിയനുസരിച്ചു' 

അഗ്ന്യാദിദേവതകളെ ആരാധിക്കും; അവരില്നിന്നന്യന്മാരായ രാജസതാമസന്മാര് രാജസി 

യും താമസിയുമായ ശ്രദ്ധയുള്ളവരായിട്ടു യക്ഷരക്ഷസ്സുകളെയും ഭൂതഗണങ്ങളെയും പൂജിക്കും. 

5. അശാസ്ത്റവിഹിതം ഘോരം തപ്യ്യന്തേയേ തപോജനാഃ 
ദംഭാഹങ്കാരസംയൃയക്താദഃ കാമരാഗബലാന്വിതാഃ 

6. കഷ്യന്തഃ ശരീരസ്ഥം ഭതഗാമമചേതസഃ 
മാംചൈവാന്തഃ ശരിരസ്ഥം താന് വിദ്ധ്യാസരനിശ്ചയാന്. 

ഭംഭാഹങ്കാരസംയുക്താഃ ദംഭം അഹങ്കാരം എന്നിവയുള്ളവരും കാമരാഗബലാമ്പിതാഃം 
കാമം രാഗം ബലം എന്നിവയോടുകൂടിയവരും. അചേതസഃ-അവിവേകികളുമായവര്., ശ 

രീരസ്ഥം-ശരീരത്തിലുള്ള ഭതഗ്രാമംടപ്രാണേന്ദിയാദിസമൂഹത്തെ, കഷയന്തമംശോഷിപ്പി 
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ക്കുന്നവരും, അന്തഃശരിരസ്ഥംടശരീരാന്തഭാഗത്തിലിരിക്കുന്ന; മാംപടഎന്നെയും, കഷയ 
ന്തഃടക്ലേശിപ്പിക്കുന്നവരുമായിട്ടു, അശാസ്ത്റുവിഹിതംടശാസ്ത്രവിശിയില്ലാത്തതും, ഘോരം 
പീഡിപ്പിക്കുന്നതുമായ, തപടടതപസ്സിനെം യേ തപ്യന്തേ-ഏതൊരുത്ത൪ ചെയ്യുന്നുവോ, 
താന്ടഅവരെ, ആസുരനിശ്ചയാന് ആസുരമായ നിശ്ചയമുള്ളവരാണെന്ന്', വിദ്ധിടഅറി 

ഞ്ഞകൊഠംകു. 

രാജസതാമസന്മാരുടെ ധമ്മത്തെ പറയുന്നു:__മന്ൂം തന്ൂം വേഷം ഭാഷാ എന്നി 
പരിഷ്ഠാരമുള്ളവര് എന്നു കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന കുപടവേഷമാകുന്ന ദംഭം, കലം, ശീലം, വിദ്യാ, ആ 

ശ്രമം എന്നിവയാല് തങ്ങഠം ഉത്കൃഷ്ഠന്മാരെന്ന വിചാരമാകുന്ന അഹങ്കാരം. ഐഹികാമു 

ഷ്രികഭോഗപദാത്ഥങ്ങഠം, അവയെ അനുഭവിപ്പാനുള്ള ഇച്ഛാ, ആ ഇച്ഛയാല് പ്രേരിക്കപ്പെ 

ടടന്നതുകൊണ്ടുള്ള ബലം ഇവയോടുകൂടിയവരാകയാത് അവിവേകികളായ ഏതൊരുത്തര് 
ശരീരത്തിലുള്ള ഇസ്രിയാടികളെയും ശരീരാന്തഭാഗത്തിലുള്ള ബുദ്ധിയില് പ്രകാശിക്കുന്ന എ 

ന്നെയും ക്ലേശിപ്പിക്കുന്നതും ശാസ്ത്രരസമ്മതമില്പാത്തതും പിഡാകരവുമായ തപ്പസ്സാചരിക്കുന്നു 
വോ അവര് ആസുരനിശ്ചയമുള്ളവരാണെന്നറിഞ്ഞകൊഠംക. അതുകൊണ്ടവര് ആസുരസ 
മ്പത്തുള്ളവരാണെന്നു കണ്ടുകൊള്ളണം. ബുദ്ധിയെ പ്രകാശിപ്പറിക്കുന്ന എന്നെ ക്ലേശിപ്പിക്കു 
ന്നവര് എന്നു പറഞ്ഞതിന്െറ സാരം?-_-ആഹാരാദികജില്ലാതെ ഘോരതപസ്സ്ാചരിക്കുന്ന 
വരുടെ ഇന്രിയാടികാംക്കും മനസ്സിന്നും ബുദ്ധിക്കും തളച്ചു നേരിടും. അപ്പ്യോഠം ആത്മസ്സ്റരണ 
ത്തിന്നു തടസ്ഥം നേരിടും അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ്” ആത്മാവായ എന്നെ ക്ലേശിപ്പിക്കുന്ന 
വരെന്നു പറഞ്ഞത്. അല്ലാതെ ആത്മാവിന്നു ക്ലേശമുണ്ടാക്കുവാന് ആക്കം ഒരുവിധത്തിലും 

സാധിക്കുന്നതല്ലെന്നു മറക്കാതിരിക്കേണം. 

1, ആഹാരസ്ത്വപി സപ്ൃസ്യ ത്രിചിധോ ഭവതിപ്പിയഃ 

യജ്ഞസ്പുപസ്തഥാ ദാനം തേഷാം ഭേദമിമം ശൃണു, 
സര്വസ്യടഎല്ലാവക്കും, ആഹാരഃടഭക്ഷണപദാത്ഥം, യജ്ഞഃടയാഗം, തഥാ തപഃടഅപ്ര 
കാരക്തന്നെ തപസ്സ്, ദാനം അപിടദാനും എന്നിവയും, തിവിധഃ പ്രിയഃ ഭവതിടമൂന്നുവിധ 
ത്തില് ഇഷ്ടമായി ഭവിക്കും. തേഷാം ഇമംഭേദം-അവഡുടെ ഈ ഭേടത്തെ, ശ്ണുടകേട്ടു 

കൊഠാംക. 

ശ്രദ്ധാ, ദേവാദിയജനം, ശാസ്സ്രിയാശാസ്ത്ര്രീയകമ്മാനുഹ്ലാനം എന്നിവയാല് സാത്വി 
കന്മാരോ രാജസന്മാരോ താമസന്മാരോ എന്നറിയപ്പെടാവുന്നതാണെന്നു ഇതുവരെ പറ 
ഞ്ഞു. ഇനിമേല് ആഹാരം, യജ്ഞം, തപസ്സ്, ദാനം എന്നിവകൊണ്ടും അവരെ വേര്തി। 

രിച്ചറിവാ൯ കഴിയും എന്നു ബോധിപ്പിക്കുവാന് ഓരോരുത്തരെയും ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന സ 
ത്വാടിഗുണകായ്യുങ്ങളായ ആഹാരാദികളുടെ ഭേദത്തെ പറയുന്നു. മോക്ഷേച്ഛുയുള്ളവര് സാ 

ത്വികങ്ങളായ ആഹാരാടികളെത്തന്നെ സ്വീകരിക്കേണം. ഇതരങ്ങളില് ഉണ്ടാകുന്ന താല്ലയ്യു 

ങ്ങളെ സവിയന്ത്രിക്കേണം എന്നു ബോധിപ്പിക്കുവാനാണീയുപദേശം:--പ്രാണികഠംക്കെല്ലാം_ 
വിശിഷ്യ ഉത്തമമായ മനുഷ്യവശ്ലത്തിലംപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവക്കൊക്കെയും ആഹാരപദാത്ഥം,ം 
യജ്ഞം തപസ്സ്, ദാനം എന്നിവയില് സാത്വികാടിഗുണ്ബാധ നിമിത്തം മൂന്നുവിധത്തില് 
ഇഘ്യമുണ്ടാകും. അവയുടെ ഭേദത്തെപറയാം., കേട്ടുകൊഠംക. *“അന്നരസംഹി സെരമ്യമന്? 
എന്ന ശ്രുതിപ്രകാരം മനസ്സു നന്നാകേണമെങ്കില് ആഹാരം നന്നാക്കേണം. 

8. ആയുഃ സത്വബലാരോഗുയ സഖപ്രീതി വിവര്ധനംഃ 
രസ്യഠഃ സ്ലിശ്ധാഃ സ്ഥിരാഹ്ൃദ്യ ആഹാരാഃ സാത്വികപ്രിയാഃ 

ആയുടീര്ഘജിവിതം, സത്വടഅന്തഃകരണം, ബലം-അന്തമകരണസ്റ്ത്തി, ആരോഗ്യടരോ 
ഗമില്പായ്യ സുഖംസന്തോഷം; പ്രീതിടപ്രിയം എന്നിവയെ, വിവര്ദ്ധനാടവിശേഷേണ 
അധികരിപ്പിക്കുന്നം രസ്യാടരസമുള്ളവയും, സ്തിശ്ധാ-മിഴുക്കുള്ളവയും, സ്ഥിരാ-അധികം 
സാമമുള്ളവയും, ഹൃദ്യാഃ-ആനന്ദിപ്പിക്കുന്നവയുമായം ആഹാരാഃ-ആഹാരപദാത്ഥങ്ങഠം, സാ 

ത്വികപ്രിയാടസത്വഗുണം അധികമുള്ളവക്കിഷ്ടുമുള്ളവ. 

ചിരകാലജീവിതത്തിന്നും അന്തഃകരണശുദ്ധിക്കും അതിന്െറ ഫലമായ സ്ത്റരണത്തി 
ന്നു൦_ദേഫേ്ദിയാടികളുടെ ശക്തിക്കും_രോഗാടികളുണ്ടാകാതിരിക്കുന്നതിന്നും സന്തോഷത്തി 
ന്നും ചക്ഷുഃപ്പീതിക്കും അഭിവൃദ്ധിയെ വരുത്തുന്ന മധുരരസപ്രധാനങ്ങളും മിഴക്കുള്ളവയും സാ 
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രാംശം അധികമുള്ളവയും മനസ്സിന്ന്” ആനന്ദം നതകുന്നവയുമായ ആഹാരപദാത്ഥങ്ങളെ 

സത്വഗുണം അധികമുള്ളവര് ഇഫ്ലപ്പെടും. 

9, കട്വമ്ൂലവണാത്യയഷ്ണു തീക്ഷ് ണരൂക്ഷ വിദാഹിനടഃ 

ആഹാരാ രാജസസ്യയേഷ്ടാ ദുഃഖശോകാമയപ്രദാഭ, 

അതികടുഅധികംകശപ്പ്ം അത്ൃമൂടഅധികം പുളിപ്പ്, അതിലവണംഅധികം ഉപ്പു, അത്യ 
ഷ്ലൂടഅധികം ഉണ്ണും, അതിതീഡ്ണുടം അധികം ഏരുവ്വ്; അതിരൂക്ഷമാദ്ദവമില്ലായ്യ്, വിദാഹി 
ന5അധികം ചൂട ജനിപ്പിക്കുന്നവ, ഒഃഖംഉടനെ ഒഃഖിപ്പിക്കുന്നവ, ശോക അനന്തരം ഒ8ഖി 
പ്രിക്കുന്നവ, ആമയപ്രദാഃടരോഗമുണ്ടാക്കുന്നവ, രാജസസ്യടരജോഗുണപ്രധാനിക്കു ഇഷ്ലാം 
ഇഷ്ടങ്ങളായിരിക്കും. 

അത്യൃ്ലു എന്നതിലെ അതിയെന്നതിനെ എല്ലാററിനോടും യോജിപ്പിക്കണം: 
അധികം കശപ്പ', പുളിപ്പ്; ഉപ്പ് ഉണ്ണും, ഏരുവു', കാഠിന്യമുള്ള കായം മുതലായത്" എരു 
വധികം ജനിപ്പ് ക്കുന്ന കടുക്" മുതലായ ആഹാരപടദാത്ഥങ്ങളില് ചിലവസദ്യോടുഃഖത്തേഷും 

മറവലിലവ അനന്തരം ൭8ഖത്തെയും മഹാരോഗങ്ങളേയും ജനിപ്പിക്കും. ഈവിധമുള്ളആഹാ 
രപദാത്ഥങ്ങളെ രജോഗുണം അധികമുള്ളവര് ഇഫ്ടപ്പെടം. 

10. യാതയാമം ഗതരസംപൂതി പജ്്യൂഷിതംചയത്. 
ഉച്ഛ്റിഷ്ടമപിചാമേധ്യം ഭോജനം താമസപ്പിയം. 

യാതയാമംവേണ്ടവിധം പാകംഖെയ്യാത്തത്, ഗതരസം--അധികം പാകം വന്നത്, പു 
തിടടഗ്ഗന്ധം പുറപ്പെട്ടത് പര്യഷിതംടതലേനാഠം പചിച്ചത്', ,ഉച്ഛിഷ്ടംടഭക്ഷിച്ചതിനെറ 
ശേഷമുള്ളത്", (എച്ചില്) അമേദ്ധ്യംദേവന്നു സമപ്ല്ിക്കാന് യോഗ്യമല്പാത്തത് യത് ടയാ 

തൊന്നോം, തത് ഭോജനം-ആ ആഹാരപടാത്ഥം, താമസപ്രിയംടതമോഗുണികഠംകക്കിഷ്ഠം. 

വേണ്ടവിധം പാകംചെയ്യാത്തത്' അഥവാ പാകംചെയ്തിട്ട അധികസമയം കഴി 
ഞ്ഞത് എന്നും പക്ഷാന്തരമുണ്ട് '. ചൂടൊട്ടുമില്ലാത്തത്' എന്നും യാതയാമം എന്നതിനെ പ 
റയാം. ഗതരസംടഅധികം പാകംവന്നതുകൊണ്ടു സാരാംശം ഇല്ലാതായത് ഉുഗ്ലന്ധം വ്യാ 
പിച്ചത്. പാകംചെയ്തിട്ടു ഒരുദിവസം കഴിഞ്ഞത്; മറെറാരാഠം ഭക്ഷിച്ചതിന്െറ അവശി 
ഷ്ടം ദേവന്നു നിവേടിപ്പാ൯ യോഗ്യമല്ലാത്ത മാംസാദിപദാത്ഥം. അഥവാ ദേവന്നെന്നു കൂ 
ദ്ദേശംകൂടാതെ തനിക്കുവേണ്ടിട്ടുമാതരം നിശ്ചയിച്ചത്” എന്നും ആവാം. ഇങ്ങിനെയുള്ള ഭക്ഷ. 

ണപടാത്ഥം തമോഗുണം അധികമുള്ളവക്കിഫ്ടമായിരിക്കും. 

11. അഫലാകാംക്ഷിഭിര്യജേഞാ വിധിദ്ദഷ്ടരോയഇജ്യതേ 

യഷ്ടവ്യമേവേതിമനഃ സമാധായസ സാത്വിക. 

യഷ്ടവ്യം ഏവംയജിക്കേണ്ടതാവശ്യം എന്ന്", മനഃ സമാധായംമനസ്സിനെ സ്ഥിരമാക്കീട്ടും 
അഫലാകാംക്ഷിഭിഫലകാകക്ഷകൂടാതിരിക്കുന്നവരാല്്, വിധിദൃഷ്ടടശാസ്ത്രവിധിയില് കാ 
പ്പെടുന്ന, യഃ യജ്ഞടയാതൊരുയജ്ഞം, ഇജ്യതെടചെയ്യപ്പെടുന്നുവോ, സഃ സാത്വി 
ക3ടഅതു്' സത്വഗുണകായ്യുമാകുന്നു. 

യജ്ഞത്തിന്െറ ത്രൈവിധ്യം കാണിക്കുന്നു:-_ഇരശ്വരനെ ശ്രദ്ധാപൂവ്വം യജിക്കേ 
ണ്ടതാവശ്യം. അതിനാല് എനിക്കു പരമപുരുഷാത്ഥം സിദ്ധിക്കും എന്ന വിചാരത്താല് മ 

നസ്സിനെ സ്ഥിരമാക്കീട്ടു ശ്രദ്ധാഭക്തിപുരസ്സരം മറ൨ യാതൊരു ഫലവും കാംക്ഷിക്കാതിരി 
ക്കുന്നവര് ശാസ്ത്രവിധിപ്രകാരം യാതൊരു യജ്ഞം ചെയ്യുന്നുവോ ആയജ്ഞം സത്വഗുണാ 
ധികൃത്തില്നിന്നുണ്ടാകുന്നതാകയാല് ആവിധം യജ്ഞം ചെയ്യുന്നവര് ദൈവീസമ്പത്തുള്ള 
വരാകുന്നു. 

19. അഭിസന്ധായതുഫലം ദംഭാത്ഥമപിചൈവയത്” 
ഇജ്യതേ ഭരതശ്രേഷ്ഠ തം യജ്ഞം വിദ്ധി രാജസം, 

ഫലം അഭിസന്ധായ-ഫലത്തെ സജല്ലിച്ചുകൊണ്ടോ, ദംഭാത്ഥം അപിചംദംഭത്തിന്നാ 
്ക്്രൊണ്ടോം ഇജ്യതേ യത് ടയജിക്കുന്നുവെന്നതു യാതൊന്നോ, ഭരതമ്രേ്-ഭരതകലത്തി 
ലെ ശ്രേഷ്ലം തം യജ്ഞം-ആ യജ്ഞത്തെ രാജസംവിദ്ധിരജോഗുണകായ്യുമെന്നറിഞ്ഞ 

കൊഠംക. 
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ഫലത്തെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടോ യജ്വാവാണെന്നു മറവള്ളവരെ ധരിപ്പിക്കവാനോ വേ 
ണ്ടി ചെയ്യുന്ന യാഗം_ഇരശ്വരാരാധനും_രജോഗുണകായ്യുമാണെന്നു ധരിച്ചുകൊഠംകു. 

18. പിധിഹീനമസ്തഷ്ടാന്നം മന്ത്രഹീന മദക്ഷിണം 

ശ്രദ്ധാ വിരഹിതം യജ്ഞം താമസം പരിചക്ഷതേ. 

വിധിഹീനും-ശാസ്ത്രപ്രകാരമല്പാത്തതും. അസൃഷ്ടാന്നംടഅന്നദാനുമില്ലാത്തതും, മന്ൂഹിനുംട 
മന്ത്രമില്ലാത്തതും അടക്ഷിണം-ടക്ഷിണയില്ലാത്തതും. ശ്രദ്ധാവിരഹിതംടശ്രദ്ധയില്ലാത്തതു 
മായ, യജ്ഞംയജനം, താമസംടതമോഗുണപ്രയുക്തമെന്ന്', പരിചക്ഷതേടപറയുന്നു. 

ശാസ്ത്രാനുസരണുമല്ലാതെയും വേണ്ടുംവിധം അന്നദാനം, മന്ൂപ്രയോഗം, ദക്ഷിണം 
വിശ്വാസം. എന്നിവയോടുകൂടാതെയും ചെയ്യുന്ന യജ്ഞം തമോഗുണകായഷ്യുമാണെന്നു അറി 
വുള്ളവര പറയുന്നു. ജ്ഞാനികഠം ഭഗവദഭിന്നന്മാരെന്നും സൂചിപ്പിച്ചു. 

14. ദേവദ്വിജഗുരുപ്രാജ്ഞ പൂജനം ശെൌചമാര്ജവം 

ബ്രഹ്മചയ്യുമഹിംസാച ശാരീരം തപ ഉച്യതേ. 

ദേവാടടഅഗ്്യാദികഠം, ദ്വിജാഃ-ശ്രോത്രിയന്മാര്, ഗുരവഃടമാതാവ്',പിതാവ്', ആചാഷ്യ്യന് മുത 
ലായവര്ം പ്രാജ്ഞാഃ-ബ്ഹ്മജ്ഞാനികഠം ഇവരുടെ, പൃജനംടനമസ്ത്ാരാദി, ശെവചം-ബാ 

ഹ്യാഭ്യന്തരശുദ്ധിം ആര്ജവം-ഏകരുപതാ, ബ്രഹ്മചയ്യുംടനിഷിദ്ധകാലത്തില് രതിവര്ജനം, 
അഹിംസാചടപ്രാണിഹിംസാവര്ജനം ഇതെല്ലാം. ശാരീരം-ശരീരംകൊണ്ടുനടത്തുന്നതായ, 
തപഃ ഉച്യൃതേ-തപസ്റ്സുന്നു പറയപ്പെടുന്നു. 

ശരീരാടിഭേദംനിമിത്തം തപ്പസ്സിന്െറ മൂന്നുവിഷത്തെയുപദേശിക്കുന്നു:__അഗ്യ്യാദി 

ദേവന്മാര്, വേദാധ്യയനാടികമ്മശ്രദ്ധാലുക്കളായ ബ്രാഹ്മണര്, മാതാപിതാക്കന്മാര്, ആചാഷ്ടു 
ന്മാര്, ഉപാധ്യായന്മാര് മുതലായ ഗുരുഭൂതന്മാര് ജന്മകോടി പുണ്യയകമ്മപരിപാകത്താല് ബ്രഹ്മ 
ജ്ഞാനം സിദ്ധിച്ചവര് എന്നീയെല്ലാവരെയഷും നമസ്ത്രരിക്കുക, ശുശ്രൂഷിക്കുക അന്നം മുതലായ 
തു കൊടുക്കുക എന്നിവയാല് പൂജിക്കുക, കത്തവ്യകമ്മത്തിലും സാധുക്കളിലും എല്ലാവരിലും 
മനോവാക്കമ്മങ്ങളുടെ ഐകരൂപ്യം, നിഷിദ്ധകാലത്തിലും സ്ഥാനത്തിലും രതിസുഖത്തിന്നാ 
ഗ്രഹിക്കാഷ്യയാകുന്ന ബ്രഹ്മചയ്യും, മൃുജജലാടികളെക്കൊണ്ടുള്ള ദേഹശുദ്ധി, സദ്ധിചാരത്താ 
ലും കാമരാഗാടിപ്ൃത്തിത്യാഗത്താലുംമനഃശുദ്ധിഎന്ന രണ്ടുവിധത്തിലുള്ള ശൌചം പ്രാണി 
കളെ ദ്രോഹിക്കാതിരിക്കുകയെന്ന രൂപത്തിലുള്ള അഹിംസാ ഇവയെല്ലാം ശരീരംകൊണ്ടു 
ിപ്പഹിക്കേണ്ടതായ തപസ്സ്റാണെന്നു പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 

ബ്രാഹ്മണര് എന്നു പറഞ്ഞതിന്നുശേഷം ബ്രഹ്മജ്ഞാനികഠം എന്നു വേറെപറഞ്ഞ 
ത് ബ്രഹ്മജ്ഞാനം പുണ്യകമ്മപരിപാകത്താല് ബ്രാഹ്മണേതരന്മാക്കും ഉണ്ടാവാം. ധമ്മവ്യാ 

ധന് ഗുഹന് ശബരി എന്നിവര് ദുഷ്യാന്തം. അവര് ബ്യാഹ്മണജാതിയല്ലെന്ന വിചാരത്താല് 
ബഹുമാനിക്കാതെയൊ പൂജിക്കാതെയോ ഇരിക്കരുതെന്നു നിഫ്സഷിപ്പാനാണെന്നു ധരിക്കേ 
ണം. ശാസ്ത്രസിദ്ധാന്താനുസരണം ശരീരംകൊണ്ടു ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രപ്ൃത്തിയെല്ലാം തപ 
സ്റ്റില് ഉഠംപ്പെടും. 

15. അനുദ്വേഗകരം വാക്യം സത്യം പ്രിയഹിതംചയത്' 

സ്വാധ്യായാട്യസനംചൈവ വാങ് മയം തപള ച്ൃതേ. 

അനുദ്വേഗകരം-പരുഷമല്ലാത്തതും, സത്യം-യഥാത്ഥമായിരിക്കുന്നതും. പ്രിയഹിതംചടപ്രി 
യമായും ഹിതമായുമിരിക്കുന്നതുമായം വാക്യംടവചനവും, സ്വാധ്യായാഭ്യസനംച ഏവം: 

വേദം ആവത്തിച്ചു ശീലിക്കുന്നതും. വാങ്'മയംടവാഗ്രയുപമായം തപളളച്ുതേടതപസ്റെന്നു 

പറയപ്പെടുന്നു.  ്ു 

വാചികമായ തപസ്സിനെ സ്വരുപം:--കോംക്കുന്നവക്കു ദുഃഖം ജനിപ്പിക്കാതിരി 

ക്കത്തക്കവിധം മുടവായും സത്യമായും, പ്രിയത്തെയും ഹിതത്തെയും ജയിപ്പിക്കുന്നതുമായ 

വാഥുച്ചാരണവും കിഴക്കോട്ടോ വടക്കോട്ടോ നോക്കിയിരുന്നും പവിത്രം ധരിച്ചും ശ്രദ്ധാഭ 



ളൂ പഠിനേഴാം അദ്ധ്യായം 

ക്തിപൂവ്യം വേദം ആവത്തിച്ചു ശീലിക്കുന്നതും ഭഗവല്സ്തോതനാമകീത്തനാദികം ചെയ്യു 
ന്നതും വാശ്മകൊണ്ടു ചെയ്യുന്ന തപസ്സാണെന്നു പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപരുഷം, സത്യം, 
പ്രിയം ഹിതം എന്ന നാലു ഗുണങ്ങളും പുണ്ണമായില്ലാത്ത വചനം തപപസ്സാകയില്ല. ആക 
യാല് മോക്ഷാത്ഥികഠം സംസാരിക്കുന്നതില് ഇതു നാലും സമ്പൂണ്ണുമായിരിക്കേണം. കമ്മയ 
ജ്ഞത്തെക്കാഠം ശ്രേസ്തമായ ബ്രഹ്മയജ്ഞം_(വേദാധ്യയനസ്തോത്രനാമസമ്മീത്തനപുരാണപാഠ 
നാടികഠം) വാങ് മയതപപസ്സിലുഠാപ്പെടം എന്നു ധരിക്കേണം. 

16. മനഃ പ്രസാദഃ സെരമ്യത്വം മൌനമാത്മവിനിഗ്രഹഃ 
ഭാവസംശുദ്ധിരിത്യേതത്തപോമാനസമുച്യതേ. 

മനുഃപ്രസാദഃടമനസ്സിനെ വിഷയങ്ങളില്നിന്നു പിന്വലിച്ച് ഏകാഗ്രമാക്കുക സെരമ്യ 
ത്വംശ്രരരതയില്ലായൂ, മെൌനം-സഗുണമോ വിരഗുണമോ ആയ ബ്രഷ്മധ്യാനം, ആത്മവിനി 
ഗ്രഹഃം വിഷയങ്ങളില് പ്രവേശിക്കുന്ന മനസ്സിന്െറ , നിരോധം, ഭാവസംശുദ്ധിഃടരാഗാദി 
വികാരസ്സുശമില്ലാതെ അന്തമകരണത്തെ ചളിയില്ലാത്തവിധം ആക്കുക, ഇതിഏതത് എന്ന 
ഇത്, മാനസമതപഃ ഉച്യതേടമനസ്സുകൊണ്ടു ചെയ്യുന്ന തപസ്റുന്നു പറയപ്പെടുന്നു. 

മാനസികതപസ്വരൂപം:-- വിഷയങ്ങളില്നിന്നു വേര്പെടുത്തിട്ടു വികാരമൊന്നു 

മില്ലാതെ മനസ്സിനെ ഒന്നില് സ്വിരപ്പെടുത്തുന്നതാണ്' മന്ഃപ്രസാദം എന്നത്". ഉപകാരം 
ചെയ്തവന്, അപകാരം ചെയ്തവന് എന്ന ഭേദവിചാരമില്ലാതെ മനസ്സിനെ ഏകനിലയില്, 
വിത്തുന്നതാണ്' സെരമ്ൃത്വം. ക്രുരതയില്ലാഡ്യുയെന്നു സാരം. മൌനം എന്നതിന്നു വാക്കി 
നെ അടക്കല് എന്നുമാത്രം അത്ഥമല്പ. സഗുണമായ രാമക്ൃദ്ത്ലാദിരൂപത്തെയൊ നിര്ഗുണമാ 
യ സച്ചിദാനുന്ദബ്ദഹ്മത്തെയോ ധ്യാനിക്കുക. അതിന്നുവേണ്ടി വാക്കിനെ അടക്കുക എന്ന 
താണ്” മൌനം. അങ്ങിനെയല്ലെത്കില് വാഗുച്ചരിക്കാത്ത മൃഗാദികളും മെൌനവ്രതമുള്ളവരെന്നു 
വരാമെല്ലൊ. മനസാ പലതും വിചാരിക്കയും ചിലപ്പ്യോഠം ചിലക്കാവിചാരങ്ങളെ അടക്കാ 
൯ വയ്യാതെ കയ്യ്യ്യാംഗങ്ങളാലോ എഴുതീട്ടോ മറ൨ വല്ല വിധത്തിലൊ വെളിപ്പെടത്തുന്ന 

മെരനവ്രതക്കാരുണ്ടെങ്കില് അവരുടെ ആ കഷ്യപ്പാഴ ഒരു തപസ്സാകയില്ല. വിഷയങ്ങളില് 

പ്രവേശിക്കുന്ന താഴ്ന്ന മനസ്സിനെ ദോഷദുഷ്ട യ്യാ ഉയന മനസ്സുകൊണ്ടുതന്നെ അടക്കുന്നതാ 
ണ് ആത്മവിനിഗ്രഹം.കായ്യാടികളെ ഏതൊന്നുകൊണ്ടു വിചാരിക്കുന്നുവോ അന്തഭാഗത്തു 
ളു ആ കരണമാണ” ഭാവം എന്നു പറയപ്പെടുന്നത് :-_-അന്തഃകരണം:-മനസ്സ് എന്നു സാ 
രം. അതില് രാഗദ്വേഷാടി ദോഷങ്ങള്. സ്തറശിക്കാതിരിക്കത്തക്കവിധം പരിശുദ്ധി വരുത്തു 
ന്ന പരിശ്രമത്തിന്െറ ഫലത്തെയാണ്' ഭാവസംശുദ്ധി എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇരവി 
ധത്തില് എല്ലാം മനസ്സിനെ ആക്കിത്തിക്കുവാനുള്ള പരിശ്രമത്തെ മാനസീകതപസ്റ്സെന്നു 

മഹഷീിമാര് പറയുന്നു. 

11. ശ്രദ്ധയാ പരയാ തപ്പും തപസ്തത്തരിവിധം നരൈഃ 

അഫ്ഥലാകാംക്ഷിഭിയ്യുക്തൈഃ സാത്വികം പരിചക്ഷതേ. 

യുക്ൈതഃ-ഏകാഗ്രചിത്തന്മാരും, അഫലാകാംക്ഷിഭിഃടഫലം ആഗഹിക്കാത്തവരുമായം ൯൩ 
രൈഃടമനുഷ്യരാല്, പരയാശ്രഭ്ധയാടഅത്യന്തം ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ, തപ്യംടതപിക്കപ്പെട്ടതാ 
യ, ത്രിവിധംതത് തപടടമൂന്നവിധത്തിലുള്ള ആ തപസ്സ്, സാത്വികംടസത്വഗുണകാഷ്ുമാ 
ണെന്നും പരിചക്ഷതെംപറയുന്നു. 

മുമ്പെ പറഞ്ഞതായ കായികം. വാചികം, മാനസികം എന്ന മൂന്നുവിധമായ തപ 

൦ സത്വാദിഗുണങ്ങംനിമിത്തം മൂന്നുവിധത്തിലായിരിക്കുമെന്നു പറയുന്നു:__പരമേശ്വര 

ക ഭക്തിയുക്തന്മാരും അതിനാല് ഇതരഫലത്തെ ആഗ്രഹിക്കാത്തവരുമായ മനുഷ്യരാല്, 
അതിശ്രദ്ധയോടുകൂടെ ആചരിക്കപ്പെടുന്ന ആ മൂന്നുവിധമായ തപ്പസ്സം സത്വഗ്ുണത്തില്നി 
നുണ്ടാകുന്നതാകയാത് സാത്വികമെന്നു പറയുന്നു. 

ര 

18. സല്കാരമാനപൃജാത്ഥം തപോദംഭേനചൈവയത്' 

ത്രിയതേതദിഹപ്രോക്തം രാജസംചലമ്യ്രുവം. 
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സല്കാരസ്ത്തിക്കായിട്ടും, മാ൯ബഹുമാനത്തിന്നായിട്ടും, പൃജാത്ഥ േപൂജയത്വം സിദ്ധിപ്പാ 
നായിട്ടും, ദംഭേനചംവേഷഭാഷാടികളെ പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും, യത് തപഃക്രിയതേടയാ 
തൊരു തപസ്സു ചെയ്യപ്പെടന്നുവോം തത് അത്”, ഇഹ--ഇവിടെമാതരം, അഡ്രവംസ്ഥിരമാ 
യതല്ല, ചലംടക്ഷണികം രാജസം-രജോഗുണകായ്യുമെന്ന് ൭ പ്രോക്തംടപറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 

ട“നല്ലൊരാഠം, വിദ്വാന്, യോഗ്യന്" എന്നിങ്ങിനെ അമ്പയന്മാര് തന്നെ സ്ത്ൂതിക്കേണം. 
തന്നെ കാണുന്നവര് എഴുനീല്ലയക മുതലായ കമ്മങ്ങളാല് ബഹുമാനിക്കേണം. ഗന്ധം, പുഷ്ണ്ും 

ദക്ഷിണ മുതലായവ തിക്കു മററള്ളവര് സമ്ല്ിച്ചു പൂജിക്കേണം. വേഷഭാഷാദികളായ ആ 
ഡംബരങ്ങളെക്കൊണ്ടു താന് പൃജ്യനാണെന്നു ഇതരന്മാരായ പലരെയും ധരിപ്പിക്കേണം 

എന്നിപ്രകാരം വിചാരങ്ങളോടുകൂടി യാതൊരു തപ്പസ്സ്റാചരിക്കുന്നുവോ അതിന്െറ ഫലം, 
ഈ ലോകത്തില് മാത്രം സിഭ്ധിക്കും. ദേഹമാത്രോപയോഗിയാകയാല് അതിന്നു സ്ഥിരതയി 

പ. അതു മാതരമല്ല,അല്പസമയത്തുമാത്രം അല്ലസുഖമേ അതില്നിന്നനുഭവപ്പെടുന്നുള്ള. അതി 
നാല് ആ തപസ്സ് രജോഗുണകായ്യമാണെന്നു മഹഷ്ിമാര് പറയുന്നു. 

10. മുഡഗ്രാഹേണാത്മനോയല് പീഡയാ ക്രിയതേ തപഃ 

പരസ്വേോല്സാദനാത്ഥംവഠ തത്താമസമുദാഹ്ൃതം. 

മൂഡഗ്രാഹേണടമൂഡബുദ്ധിനിമിത്തവും, ആത്മ൯ഃ പീഡയാടകായമ്ലേശത്തോടുകൂടെയും., പ 
രസ്ൃംശത്രവിനെറ, ഉത്സാദനാത്ഥംവാടനാശത്തിന്നായിട്ടോ, യത്'തപക്രിയതേടയാതൊ 
രു തപ്പ്സു ചെയ്യുപ്പെടന്നുവോ, തത് അത്, താമസം-തമോഥഗുണപ്രയുക്തമാണെന്നു, ഉദാ 
ഏതംടപറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 

കായ്യും അകായ്യും എന്ന തിരിച്ചറിവില്ലാതിരിക്കെ ഞാന് ബുദ്ധിമാനെന്ന ഭാവ 
ത്തോടുകൂടെയോ, ശരീരത്തെ ക്ലേശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടോ ശത്രു, നശിക്കേണം എന്നു സമല്ല 
ത്തോടുകൂടെ അതിന്നായിട്ടുള്ള ആഭിചാരകമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടോ യാതൊരു തപസ്സു ചെയ്യു 
ന്നുവോ ആ തപ്പസ്സു തമോഗുണം ന്ദിമിത്തം ഉണ്ടാകുന്നതാകുന്നു. ഇങ്ങിനെ സത്വാദിഗുണ 

ഒ്ങഠം ന്ദിമിത്തം തപസ്സു മൂന്നുവിധത്തിലാണെന്നു കാണിച്ചു. മോക്ഷാത്ഥി സാത്വിക തപസ്സു 

മാത്രമേ അനുഷ്ലിക്കാവും, എന്നു ധരിപ്പ്ിക്കുകയാണിതിന്െറ പ്രയോജനം. 

80, ടാതവ്യമിതിയദ്ദാനം ദീയത്ര/നുപകാരിണേ 

ദേശേകാലേച പാത്രേച തദ്ദാനം സാത്വികം മതം. 

ഭാനത്തിനെറ ത്രൈവിധ്യം കാണിക്കുന്നു:-_കൊടുക്കേണ്ടതാവശ്യം. എപ്പോഴെി 
ലും ഏതെമ്മിലും വിധത്തില് ഉപകാരംചെയ്തു ഒരുവന്ന്' ആ ഉപകാരത്തിന്െറ ഓമ്മവെല്ച 

കൊണ്ടു അവന്നുകൊടുക്കുന്നുവെങ്കില് അതു ദാനമല്പ എന്ന അറിവോടുകൂടെ ഗംഗാതീരം 
കാശി രാമേശ്വരം മുതലായ പുണ്യസ്ഥലങ്ങളില്വെച്ചും, സദാചാരനിഷ്ണന്, കുടുംബീ,ദരി 
(8൯ എന്നിങ്ങിനെയുള്ള സല്പാത്രത്തിലും ഗ്രഹണം സംക്രാന്തി മുതലായപുണ്യകാലങ്ങളി 
ലും പ്രതിഫലം കാംക്ഷിക്കാതെ സമപ്ല്യിക്കുന്ന അന്നം_പശും ധനം, ഗൃഹം എന്നിവ സത്വ 
ഗുണത്തില്നിന്നുണ്ടാകുന്ന ദാനമാണെന്നു നിശ്ചയിക്കുപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 

91. യത്തുപ്രത്യൂപകാരാത്ഥം ഫലമുദ്ദിശയവാ പ്ൃനഃ 

ദീയതേച പരിക്സിഷ്ടും തദ്രാജസ മുദാഹ്ൃതം. 
പ്രതൃപകാരാത്ഥംടപ്രതുപകാരത്തിന്നാഡ്റ്ൊണ്ടൊ, ഫലംദ്ടിശ്യവാടഫലത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചി 
ട്ടൊ. പരിക്സിഷ്ടംടഅധികം ക്ലേശിച്ചിട്ടൊ, യത്” തു ടീയതേടയാതൊരു ദാനംചെയ്യപ്പെട 
ന്നുവോ, തതിടഅത്', രാജസം-രജോഗുണകായ്യുമെന്ന്', ഉദാഹൃതംടപറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 

പ്രതൃപകാരത്തിന്നായിട്ടോ, ഫലകാംക്ഷയോടകൂടെയോ, സന്മനസ്സില്ലാതെ ക്ലേശി 
ച്ചുകൊണ്ടോ ചെയ്യുന്നദാ൯നം രജോഗുണകായ്ക്ുമാണെന്നു പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 

89. അദേശകാലേയദ്ദാനമപാത്രേഭൃശ്ച ദീയതേ 

അസല്കൃതമവജ്ഞാതം തത്താമസമുദാഹൃുതം. 



944. പതിനേഴാം അദ്ധ്യായം 

അദേശകാലേടദേശം, കാലം നോക്കാതെയും. അസല്കൃതം-സതക്കരിക്കാതെയും അവ 
ഇഞ്ാതം--അവമാനിച്ചുകൊണ്ടും, അപാത്രേഭ്യച-അര്ഹനല്ലാത്തവന്നായ്യകോണ്ടും, യത് ദാ 
നംയാതൊരുദാനം. ദീയതേടനല്കപ്പെടുന്നുവോ, തത് താമസം-അത്' തമോഗുണകാജ്യുമെ 
ന്നു; ഉദാഹൃതംടപറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 

ദേശം കാലം, പാത്രം എന്നിവനോക്കാതെ എപ്പ്യോമ്മിലും ഏതെമ്മിലും, സ്ഥല 
ത്തില്വെച്ചു്' അര്ഹതയില്ലാത്ത ആക്കെയിലും അര്ഫ്യപാദ്യാദികഠംകൊണ്ടു പൃജിക്കാതെ 
യും നിന്മാവാക്കുകഠം പറഞ്ഞവരെ അവമാനിച്ചുകൊണ്ടും സമച്ല്രിക്കുന്ന ദാനം തമോഗുണ 

പ്രയുക്തമാണെന്നു പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 

8. ഓം തല് സദിതി നിദ്ദേശോ ബ്രഹ്മണസ്ത്സിവിധഃ സ്തൂതഃ 

ബ്രാഹ്മണാസ്തേന വേദാശ്ച യജ്ഞാശ്ച വിഹിതാഃ പുരാ. 
39% 5 ഓം"? “തത്? “സത്” ഇതിടഓം തത്'സത്' എന്ന്, ബഹ്മണഃടബ്ബഹ്മത്തിന്െറ, നിദ്ദേ 

ശഃടപേര് ത്രിവിധഃടമൂന്നുവിധമാകുന്നു, തെനടആ നാമംകൊനണ്ടു ബ്രാഹ്മണാ ബ്യാഹ്മണ 
രും, വേദാഃ വേദങ്ങളും, യജ്ഞാഃചംയാഗങ്ങളും, പുരാടസൃഷ്ട്യാദിയില്, വിഹിതാഃടനി 
മ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 

ദേശം. കാലം, പാത്രം, ദവ്യം മന്ത്രം, തന്ദ്രം എന്നിവയുടെ സ്വരൂപം അറിയാതെ 

ചെയ്യുന്ന കമ്മങ്ങഠംക്കൊന്നും സല്ഫലമില്ലെന്നാണെല്ലോ നിശ്ചയിച്ചത് . എല്ലാവക്കും 
എല്ലാം അറിഞ്ഞുചെയ്താന് സാധിക്കുകയുമില്ല. അതിനാല് വേദോക്തകമ്മങ്ങളില് ഏലപ്ലെട 

ന്നതു വിഷ്ണുലം എന്നശങ്കയെ പരിഹരിപ്പാന് മന്ത്തന്്ാദികഠംനിമിത്തം സംഭവിക്കുന്ന 
വ്ൈശഥുണ്യം_ഗുണമില്ലായ്യുയെ_ തീക്കവാനുപായം ഉപദേശിക്കുന്നു:-- *“ഓം? “തത്? 
സത്?” എന്ന മൂന്നും ബ്രഹ്മവാചകമാകുന്നു. ബ്ൃഹ്മത്തിന്െറ പേരാകുന്നു. “*ഓമിതിബ്ഹ്മ? 
തത് "ത്വമസി. ““സ്"ദേവ സെരമ്യ എന്ന ശ്രുതിവാക്യങ്ങളില് കൂദ്ദാലകന് മുതലായ മഹ 

ഷ്ദിമാര് ബ്രഹ്മവാചകങ്ങളായിട്ടു ആ മൂന്നു പടങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടു്'. ആ വാചക 
ങ്ങളെ ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട്” തപസ്സ്, ദാനം, യജ്ഞം എന്ന കമ്മങ്ങളെ അവസാനിപ്പ്രിക്കേണം 
എന്നാല് കമ്മം സല്ഫലത്തെ ജനിപ്പിക്കും. ആ മൂന്നു നാമങ്ങളില്നിന്നാണ്' സ്ൃഷ്ടപ്യാരം 
ഭത്തില് ബ്രാഹ്മണരും ജൂഗാടിലേദങ്ങളും ശ്രൌതസ്താത്താടികമ്മങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്'. 

ആകയാല് ആ നാമത്രയത്തിന്െറ പരിശുദ്ധിയും മാഹാത്മ്യവും എത്രയാണെന്നു ആക്ടം ന്ദി 

ശ്ചയിപ്പാന് കഴികയില്ല. ആ ഓരോ പടത്തിന്െറ ഉച്ചാരണവും സവ്വപാപങ്ങളും നശിപ്പാ 
നുള്ളു മഹല്പ്രായശ്ചിത്തമാകുന്നു. ശ്രദ്ധാഭക്തിപൂവ്വം കമ്മങ്ങളെ നടത്തുകയും ഈ മന്്രാക്ഷ 

രങ്ങളെ സമഗ്രമായോ ഓരോന്നായിട്ടോ ഉച്ചരിക്കയും ചെയ്മാല് കമ്മങ്ങളില്വിന്നു സല്ഫ 
ലം ലഭിക്കും. 

84. തസ്ത്രദോമിത്യുദാഹ്ൃത്യയ യജ്ഞദാന തപടക്രിയാഃ 
പ്രവത്തന്തേ വിധാനോക്താഃ സതതം ബ്രഹ്മവാദിനാം. 

തസ്താത് അതുകൊണ്ടു ഓം ഇതി ഉദാഹൃത്യടഓം എന്നുച്ചരിച്ചിട്ടു'ം ബ്രഹ്മവാദിനാംടബ്ബാഹ്മ 

അരുടെ വിധാനോക്താടവിധ്യക്തങ്ങളായ, യജ്ഞദാനുതപ& ക്രിയാടയജ്ഞം ദാനം തപ 
സ്സ് എന്ന ക്രിയകഠം, സതതം-സമ്പൂണ്ണുമാകംവണ്ണം, പ്രവത്തന്തേടപ്രകഷേണ ചെയ്യുപ്പെ 

ടുന്നു. 
നാമത്രയത്തെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെങ്ങിനെയെന്നുപദേശിക്കുന്നു:--മുമ്പു പറഞ്ഞ 

നാമത്രയം ബ്രഹ്മവാചകവും അതീവശുദ്ധികരവും ആയതുകൊണ്ടു കമ്മാരംഭത്തിലും അവ 
സാനത്തിലും ഓം എന്നുച്ചരിച്ചിട്ടു വേദങ്ങളുടേയും വേടാത്ഥങ്ങളുടേയും മഹിമയും രഹസ്യ 
വും അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബ്രാഹ്മണര് ചെയ്യുന്ന വിധ്യക്തങ്ങളായ യജ്ഞദാനാടികളായ സക 
ല ക്രിയകളും അശ്രദ്ധകൊണ്ടോ അംഗവൈകലുംകൊണ്ടോ സംഭവിക്കാവുന്ന സകല ദോ 

ഷങ്ങളും നീങ്ങി സമ്പൂണ്ണ്ൂഫലപ്രദങ്ങളായിട്ടു തന്നെ ഭവിക്കുന്നു. പ്രണവോപയോഗത്തെ 
യാണ് ഇവിടെ സ്തൂഷ്ടമാക്കിയിരിക്കുന്നതു്. 

൭5. തദിതൃനഭിസന്ധായ ഫലം യജ്ഞതപഃ ക്രിയാഃ 

ദാനമ്രിയാശ്ചവിവിധാഃ ക്രിയന്തേ മോക്ഷകാംക്ഷിഭിഃ. 
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മോക്ഷകാംക്ഷിഭിഴടമോക്ഷം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാല്, ഫലം-ഫലത്തെ, അനുഭിസന്ധായട 
സമ്മല്ലിക്കാതെ, തത്" (ഇതി ഉദാഹൃത്യ)ടതത്” എന്നുച്ചരിച്ചിട്ട് , യജ്ഞദാനതപ? ക്രിയാ 
യജ്ഞം. ദാനം, തപസ്സ് എന്ന ക്രിയകളും, വിവിധാഃ ദാനക്രിയാഃ ചംപലവിധ ദാനകമ്മ 
ങ്ങളും, ക്രിയന്തേചെയ്യപ്പെടന്നു. 

തച്ഛബ്ദുപ്രയോഗത്തെ പറയുന്നു:--മോക്ഷംമാത്രം കാംക്ഷിക്കുന്നവരാല് ഫലസങ്ക 

ല്ലംകൂടാതെ_.ചിത്തശുദ്ധിക്കുവേണ്ടി മാത്രം ഇരശ്വരാപ്പൂണബുദ്ധിയോടുകൂടെ “*തത്*" എന്നു 
പദത്തെ ഉച്ചരിച്ചിട്ടു (ഉദാഹൃത്യ എന്ന പദം മുമ്പേത്തെ ഗ്ലോകത്തില്വിന്നിവിടെയും എ 
ഭക്കേണം) യജ്ഞം, ദാനം തപ്പസ്സ് എന്ന കമ്മങ്ങളും മറ൨ പലവിധ ടാനുകമ്മങ്ങളും ചെ 

യയപ്പെടുന്നു. 

90. സത്ഭാവേ സാധുഭാവേച സദിത്യേ തല് പ്രയൃജ്യതേ 

പ്രശസ്യേ കമ്മണി തഥാ സച്ഛുബ്ദൂഃ പാത്ഥ യുജ്യതേ. 

സല്ഭാവേടമണ്ട്' എന്ന അത്ഥത്തിലും, സാധുഭാവേചടനല്പത്' എന്ന അത്ഥത്തിലും, തഥാ 
പ്രശസ്തേകമ്മണിട അപ്രകാരം പ്രശസ്തമായ കമ്മത്തിലും, പാത്ഥിടഹേ പൃഥാപുത്രം സച്ഛു 
ബ്ലുുടസത്' എന്ന പദം, പ്രയുജ്യതേടരപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു. 

ഓം “തത്” എന്ന രണ്ടു പദങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തെ പറഞ്ഞശേഷം “*സത്? 
എന്ന ശബ്ദൃത്തിന്െറ ഉപയോഗത്തെ പറയുന്നു:---ഹേ അജയ്ജുന! സല്ഭാവത്തില് സച്ഛു 

ബത്തെ ഉപയോഗിക്കും:--എല്പാം ബ്രഹ്മംതന്നെ എന്നു പറയേണ്ടതായ അവസരത്തില് 

എല്ലാം സത്തുതന്നെയെന്നു പറയും. സതഃം-സത്തിനെറ, ഭാവഭടതണ്മയെ കാണിപ്പാന് സ 
ത്ത് എന്ന പദപ്രയോഗം മതി എന്നു സാരം. അല്ലെത്ില് ഉള്ളതായ വസ്തുവിനെ കാണി 
പ്രാന്_ദേവദത്തന്നു പൃത്തനുണ്ടു്'. യജ്ഞടത്തന്നു ധനമുണ്ടു' എന്നും മറവം കാണിപ്പാന് സ 

ത്തെന്നുപയോഗിക്കും. സദധ്ൃയത്തതയെ കാണിപ്പാന്_സാധു_ നല്ലത്" എന്ന അത്ഥത്തിലും സ 
ച്ലബ്ദുത്തെ ഉപയോഗിക്കും. അതുപോലെ കമ്മത്തിന്െറ ശ്രേ്ലതയെ കാണിപ്പാന് സല്ക 
മ്മം എന്നും ഉപയോഗിക്കും. ഇങ്ങിനെ സത് എന്ന ശബ്ദത്തിന്െറ പ്രയോഗം ലോകത്തി 
ലും വേദത്തിലും പ്രകാരഭേദത്തേഷും ശുദ്ധിയേയും കാണിപ്പാനുപയോഗിക്കും. 4സദേവ 

സെരമ്യേദം? ഇത്യാദി വൈടികപ്രയോഗം “4സത്കമ്മേദം-ഇതു സത്കമ്മം; സല്്പുരു 

ഷോയം-ഇവന് സല്പുരുഷന്? ഇത്യാടി ലൌകികപ്രയോഗം, എന്നറിഞ്ഞകൊള്ളേണം. 

ഉ", യജേഞ തപസി ദാനേച സ്ഥിതിഃ സദിതിചോച്യതേ 

കമ്മചൈവ തദത്ഥിയം സടിത്യേവാ ഭിധിയതേ. 

യജേഞടയജ്ഞെത്തിലും തപസിടതപസ്സിലുംം ദാനേ-:ദാനത്തിലും. സ്ഥിതിഃ അവസ്ഥാനം_ 
ഏപ്ലെടക എന്ന നില, സത് ഇതി ഉച്യതേ-സത്തെന്നു പറയപ്പെടുന്നു, തദത്ഥീയം കമ്മ 
ചടഅവന്നു_ഇശ്വരന്നു_വേണ്ടിട്ടുള്ള കമ്മവും സത്” ഇതി ഏവടസത്തെന്നുതന്നെ, അഭി 
ധിയതേടപറയപ്പെടുന്നു. 

യജ്ഞാദിശ്രൌതകമ്മത്തിലും തപസ്സമുതലായ ശാരീരാദികമ്മത്തിലും കന്യാദാനം 

മുതലായ ശുഭകമ്മത്തിലും ഏപ്ലെടുമ്പോഠം അശ്രദ്ധാദിദോഷങ്ങഠം നേരിടാതിരിപ്പാന് സ 

ത്തായി ഭവിക്കേണം_നുന്നായി കലാശിക്കേണം_എന്നു പ്രാത്ഥനാത്ഥത്തിലും സച്ഛൂബ്ദുത്തെ 
ഉപയോഗിക്കും. തദത്ഥിയം എന്നതിലെ തത്” എന്ന പദത്തിന്നു ലോകത്തിലും ശാസ്ത്രത്തി 

ലും പ്രസിദ്ധനായിരിക്കുന്ന പരമേശ്വരന് എന്നത്ഥം ഗ്രഹിക്കേണം. അപ്പോം ഇരശ്വരപ്ര 
സാദലാഭത്തിന്നായ്തൊണ്ടുള്ള ഏതൊരു കമ്മവും_ഷ്ടനിഗഹശിഷ്ടപരിപാലനാദി സകല 

കമ്മങ്ങളും_ അവയുടെ ബാഹ്യസ്വരൂുപം ഏതുവിധത്തിലായിരുന്നാലും ആന്തരാത്ഥത്തില് 
അതിനേയും സത്തെന്നുതന്നെ പറയും. 

88, അശ്രദ്ധയാ ഹുതം ടത്തം തപസ്തുപ്പം കൃതംചയത്' 

അസദിരത്യുച്യതേ പാത്ഥ! നചതല് പ്രേത്യനേം ഇഹ. 
അശ്രഖ്ധയാടശ്രദ്ധയില്പായ്യയോടുകൂടെ, ഹുതംഹോമിക്കപ്പെട്ടതും. ഭത്തംദാനുംചെയ്യപ്പെട്ട 
തും, തപസ്തപ്പുംടതപസ്സുചെയ്യപ്പെട്ടതും, കൃതം ചയത് ടചെയ്യപ്പെട്ട ഏതൊന്നും, അസത്: 
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സിഷ്ുലംതന്നെ, തത് അത് ; പ്രേത്യന-മരിച്ചതിന്നുശേഷമില്ല, നോ ഇഹം-ഈലോകത്തിലു 
മില്ല. 

ശാസ്ത്രവിധിയിലും സദാചാരത്തിലും ഉത്തമവിശ്വാസമില്ലാതെ മ്രൌതസ്താത്തക 
മ്മങ്ങളില് അഗ്നിയില് ഹോമിക്കുക, അന്നാടിദാനം ചെയ്യുക, തപസ്സ്യാചരിക്കുക, സ്ത്ോത്രമ 
നൂജപാദ്യന്യയകമ്മങ്ങഠം ചെയ്യുകയെന്നതെല്ലാം നിഷ്ണുലംതന്നെ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാല് ഭ 

ക്തിശ്രദ്ധാസഹിതമല്ലാത്തതായ ഏതൊരുകമ്മവും പരലോകസുഖത്തിന്നു കാരണമാഷ്റ്ുരിക 
യില്ല. ഇഹലോകത്തിലും സുഖാവഹമല്ല. ദേവന്മാരും ശിഷ്ടന്മാരും സ്വീകരിക്കാത്തതായ 
ആവക കമ്മങ്ങഠംകൊണ്ടു യാതൊരു ഫലവുമില്ല. ഓമിത്യാദിമന്മോച്ചാരണംകൊണ്ടും അ 

വ സല്ഫലപ്രദങ്ങളാകയില്ലെന്നഭിപ്രായം. ഓമിത്യാടിമന്ര്മോച്ചാരണംകൊണ്ടെ വൈകല്യം 
സീങ്ങുമെന്നല്ലെ നിശ്ചയിച്ചത്', ഇപ്പ്യോഠം അതിന്നു വിപരീതം പറയുന്നത്" പൂവ്യാപരവിരു 
ഭ്ധമല്ലെ എന്നു ശങ്കിക്കേണ്ട. ശ്രഭ്ധാഭകതിസഹിതം ചെയ്യുന്ന കമ്മങ്ങളിലും പലവിധത്തില് 
വൈകല്യം നേരിടും. ആ ദോഷം നീങ്ങാന് ഓമിത്യാദിമന്ര്മോച്ചാരണം കാരണമാകും. അ 
ശ്രദ്ധാപൂവ്വം നടത്തുന്ന കമ്മത്തിന്നു ഒരുവിധത്തിലും സാല്ഗുണ്യം സിദ്ധിക്കയില്ലെന്നറി 
ഞ്ഞകൊള്ളേണം. ശ്രദ്ധാരഹിതന്നു ഓമിത്യാടിമന്ത്രത്തിലും ശ്രദ്ധയുണ്ടാകയില്ലെല്ലൊ; പി 
ന്നെയെങ്ങിനെ ഫലം സിദ്ധിക്കും. ആയതുകൊണ്ടു ശ്രദ്ധയെത്രയും ആവശ്യം. അതില്ലാത്ത 
വന്നു കമ്മത്തില്നിന്നു സല്ഫലം ലഭിക്കയില്ല, എന്നു സാരം. 

ഇതി ശ്രീമല്ഭഗവല്ഗീതാ സൂപനിഷല്സുബ്ദഷ്മവിദ്യായാം യോഗശാസസ്ത്ര 
ശ്രീകൃഷ്ണാജജുനസംവാദേ ശ്രദ്ധാതയവിഭാഗയോഗോനാമ സപ്ലദശോധ്യായ സമാഫ്പ!. 

ശുഭമസ്തര. 

ഓം നമോഭഗവതേ വാസദേവായ 

ശ്രീമല്ഭഗവല്ഗീതയില് 28.0൦ അദ്ധ്യായം. 
ടാ 

അജജ്ുന ഉവാചടഅജ്ജുനന് ചോടിച്ചു. 

1. സന്ന്യാസസ്പ) മഹാബാഹോ! തത്വമിച്ഛാമി വേടിതും 

തൃയാഗസ്ൃയച ഫൃഷികേശ പൃഥക്കേശി നിഷൂദന്പ 

സന്ന്യാസസ്യടസന്തയ ് യാസശബ്മദൂത്തിനെറയും, ത്യാഗസ്യടത ്യാഗശബ്ദത്തിന്െറയും, പൃഥക്ത 

ത്വംടവേവ്വെറെയുള്ള അത്ഥത്തെ, വേടിതുംടഅറിവാനായ്യകകൊണ്ടും ഇച്ഛാമിടഞാനാഗഹി 
ക്കുന്നു. 

സപ്വോപനിഷല്സാരമായ ഗീതാശാസ്ത്രത്തിലടങ്ങീടടുള്ള സാരാംശത്തെ ക്രോഡിക 
രിപ്പുംകൊണ്ടു ഒരദ്ധ്യായത്തില് കാണിപ്പാന് കരുണാലുവായ ഭഗവാന് | 8_ഠംഅധ്യായം ആ 
രംഭിക്കുന്നു:---ഹേ മഹാപുരുഷ। ഹേ ഹൃഷികേശ! ഹേ കേശിനിഷൂദന। നിന്തിരുവടിയില് 
നിന്നുതന്നെ സന്ന്യാസശബ്യാത്ഥത്തിന്നും ത ്യാഗശബ്ദാത്ഥത്തിന്നും തമ്മിലുള്ള ഭേദം എന്താ 

ണെന്നറിവാന് ഞാനാഗരഹിക്കുന്നു. ബ്ൃഹ്മചഷ്യം., അഹിംസാ എന്ന പദങ്ങാംക്ക്" സന്ന്യാ 
സികളെയും ഗൃഹസ്ഥന്മാരെയും സംബന്ധിച്ചിട ഭിന്നാത്ഥങ്ങളുള്ളതുപോലെസന്നു യാസത്യാ 
ഗശബ്ദുങ്ങഠംമമുള്ള വിഭിന്നാത്ഥനിഴ്ണൂയം അറിവാനാഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നു സാരം. 

ശ്രീഭഗവാനുവാച. 

2, കാമ്യാനാം കമ്മണാം ന്യാസം സമ്പ്യാസം കവയോ വിദുഃ 

സവ്ൃകമ്മഫലത്യാഗം പ്രാഹുസ്ത്യാഗം വിചക്ഷണാഃ. 

കാമ്യാനാം കമ്മണാംടകാമ്യങ്ങളായ കമ്മങ്ങളുടെം ന്യാസംടപരിത്യാഗത്തെ, സന്ന്യാസം 

സന്ന്യാസമാണെന്നു, കവയഃടചില വിദ്വാന്മാര്. വിടഃഅറിയുന്നു, വിചക്ഷണാഃ-ചില പ 
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ണ്ഡിതന്മാര്, സവ്വുകമ്മഫലത്യാഗംഎല്പാ കമ്മങ്ങളുടെയും, ഫലത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതു 
ത്യാഗംടത്യാഗമാണെന്നു, പ്രാഹുഃ--പറയുന്നു. 

ശ്രീഭഗവാനരുഠംചെയ്തു. 

““പൃതൂകാമോയജേത്' പുത്രനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവന് അതിന്നായിട്ടു പ്രജാപതിയെകു 
റിച്ചു യജിക്കേണം. സ്വശ്ല്രകാമോയജേത്” സ്വഗ്ലൂത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവന് ഇന്ദ്രനെകറിച്ചു 
യജിക്കേണം എന്നിങ്ങിനെ ഓരോ കാംക്ഷകളെ സാധിപ്പിക്കവാന് വിധിച്ചിട്ടുള്ള കമ്മങ്ങ 

ളെ ഉ.പേക്ഷിക്കുന്നതാണ്' മോക്ഷേച്ഛുയുള്ള ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയുടെ സന്ന്യാസം എന്നു ചില 
വിദ്വാന്മാര് അരിയുന്നു. മറവഷില പണ്ഡിതന്മാര് കാമ്യങ്ങളും കാമ്യങ്ങളല്ലാത്ത വിത്യനൈ 

മിത്തികങ്ങളുമായ സകല കമ്മങ്ങളുടെഷും ഫലത്തെ മാത്രം പരിത്യജിക്കുന്നതാണ്', ഗൃഹ 
സ്ഥാശ്രമിയുടെ സന്ന്യാസം. വിഹിതകമ്മത്യാഗമല്ല ഫലത്യാഗം മാത്രമാണ്” സന്ന്യാസം 
എന്നു പറയുന്നു. 

വ്ിത്യകമ്മങ്ങംക്ദ ഫലമില്ലെന്നാണെല്ലോ ശ്രുതിമതം. അപ്പ്യോഠം നിത്യകമ്മങ്ങളു 
ടെയും ഫലത്തെ ഉപേക്ഷിക്കേണം എന്നു പറയുന്നത്” ബ്രഹ്മചാരി ഭായ്്യയെ ഉപേക്ഷിക്കേ 
ണം എന്നു പറയുന്നതുപോലെയല്ലെയോ. ഇല്ലാത്ത ഒന്നിനെ എങ്ങിനെ തുപേക്ഷിക്കും എ 

ന്നു ശങ്ജിക്കേണ്ട. അഗ്നിഹോതരാടിനിത്യകമ്മങ്ങംക്കും പുണ്യഫലമുണ്ടെന്ന്' “അഗ്നിംഹുത്വാ 
വിധാനേ൯നയല് പുണ്യഫലമാപ്'നുയാത്*? എന്നിങ്ങിനെയുള്ള ശ്രുതിവാക്യങ്ങഠം കാണിക്കു 

ന്നു. അന്തഭകരണപരിശുദ്ധി നിത്യകമ്മാനുഷ്യാനത്തില്നിന്നുണ്ടാകുന്ന പുണ്യയഫലമാകുന്നു. 
: അതുനിമിത്തമാണ്” ആത്മജ്ഞാനാധികാരം സിദ്ധിക്കുന്നത്. അങ്ങിനെയുള്ള ഫലാഭിസന്ധി 
കൂടാതെതന്നെ നിത്യകമ്മം ചെയ്യുന്നതാണ്” സവ്വകമ്മഫലത്യാഗം. ഗൃഹാശ്രമികഠം ഫലകാം 
ക്ഷകൂടാതെ വിഹിതകമ്മങ്ങളെ അനുഷ്ലിക്കുന്നതാണ്' സന്ന്യാസം. സവ്വകമ്മങ്ങളെ ഉപേ 
ക്ഷിക്കുന്നതല്ലെന്നാണ് മറവചിലരുടെ മതം എന്നു സാരം. 

89. ത്യാജ്യം ദോഷവദിത്യേകേ കമ്മപ്രാഹുമ്മനീഷിണഃ 

യജഞ്ഞദാന തപഭകമ്മ ന ത്യാജ്യമിതി ചാപരേ. 

ഏകേമനീഷിണഃടചില വിദ്വാന്മാര്, ദോഷവത് കമ്മം--വേദനിഷിഭ്ധമായ കമ്മം ത്യാജ്യം 
തൃജിക്കപ്പെടുവാന് യോഗ്യംഎന്നു, പ്രാഹുഃടപറയുന്നു, യജ്ഞദാനതപഭകേമ്മടയജ്ഞം ദാനം 
തപസ്സ് എന്ന കമ്മം, ന ത്യാജ്യംടത്യജിക്കത്തക്കതല്ല, ഇതിചഅപരേടഎന്നും വേറെ ചി 
ലര് പറയുന്നു. ച 

സന്യാസം ത്യാഗം എന്ന രണ്ടു പദങ്ങംമദം മതഭേദംനിമിത്തം കാമ്യ 
കമ്മത്യാഗംസന്യാസമെന്നും സ്വ്വകമ്മഫലത്യാഗം ത്യാഗമെന്നുമാണ്', അത്ഥം എ 

ന്നു ആദ്യത്തെ രണ്ടു മന്ങ്ങഠംകൊണ്ട്” പ്രതിപാടിച്ചു. ഇനിയും വേറെചില 
പണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായാനുസരണം ത്യാഗശബ്ദൃത്തിന്െറ മറെറാരുവിധമായ അത്ഥ 
ത്തെ പ്രതിപാടിക്കുന്നു:--ചില വിദ്വാന്മാർ വേദത്താല് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടത്' എന്ന ദോഷ 

മുള്ള കമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കേണം എന്നു പറയുന്നു. ഉദാഹരണം 4നകലഞ്ചജം ഭക്ഷയേത് 7 

4൩ സുരാംപിബേത്" “കഞ്ചാവു ഭക്ഷിക്കരുത്?” േദ്യപാനും ചെയ്യുരുത്” എന്നിങ്ങിനെ 

നിഷിദ്ധകമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷി രഒന്നുതുതന്നെ ത്യാഗശബ്ദാത്ഥം. കാമ്യകമ്മത്യാഗമോ കമ്മഫ 
ലത്യാഗമോ ത്യാഗശബ്ദാത്ഥമല്ല. കാമ്യകമ്മങ്ങളും സല്കമ്മങ്ങളും ഭൃഗ്ലതിയേയോ ദുഷ്ടയോ 

നദിപ്രാപ്തിയേയോ ജനിപ്പിക്കുന്നില്ലാത്തതുകൊണ്ടു അവയെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല. നി്ദോഷ 
ഞ്ങളായ കുമ്മങ്ങളെ സ്വികരിക്കേണം 4:യാന്യനവദ്യാനികമ്മാണി താനിസേവ്യാനി?” എന്ന 

വിധിയുമുണ്ടു്. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ്സ് എന്ന കമ്മങ്ങം ഉപേക്ഷിച്ചുകൂടാഎന്നാണ്' വേറേ 

ചിലരുടെ അഭിപ്രായം. ഒരുദിവസം നാമം ജപിക്കാതെയും മൂന്നുദിവസം സന്ധ്യാവന്ദനം 

ചെയ്യാതെയും പന്ൂണ്ടുടിവസം അഗ്നിഹോത്രം ചെയ്യാതെയും ഇരിക്കുന്ന ബ്രാഹ്മണന് നാലു 

വേടത്ങാം പഠിച്ചവനായിരുന്നാല്കൂടെ ശുദ്നായിഭവിച്ചുവെന്ന്' വേദസിദ്ധാന്തവുമുണ്ടു് 

ഏകാഹം ജപഹീനസ്തര സന്ധ്യാഹീനോ ടിനതൂയം ദ്വാദശാഹമനഗിശ്ച ശുദ്ഏവ ൩ 
സംശയ എന്നാണ്' സ്തൂതിവചനം. അതുകൊണ്ടു ഗൃഹസ്ഥനെ ഉദ്ദേശിച്ചുപയോഗിക്കുന്ന 



948 പതിനെട്ടാം അദ്ധ്യായം 

സന്്യാസശബ്ദും മുഖ്യാത്ഥത്തെ_സവ്വകമ്മസന്യാസത്തെ കാണിക്കുന്നില്ല_പിന്നെയോ ഗൌ 
ണാത്ഥത്തെ കാണിക്കുന്നു. വിദ്വക്തകമ്മങ്ങളെ അനുഷ്ലിക്കേണം. അതുതന്നെ ഗൃഹസ്ഥനെറ 
സന്യാസം എന്നാണ്' ചിലരുടെ മതം. ഇങ്ങിനെ മതഭേടങ്ങളെ കാണിച്ചശേഷം ഭഗവാന് 

ശ്രീകൃഷ്ണുപരമാത്മാ സ്വമതത്തെ പറവാനാരംഭിക്കുന്നു. 

4. നിശ്ചയം ശൃണുമേ തത്ര തൃാഗേ ഭരതസത്തമ 

തൃഠാഗോഹി പുരുഷവ്യാഘ ത്രിവിധഃ സംപ്രകിത്തിതഃ 

തത്രത്യാഗേ-ആ ത്യാഗത്തില്, മേ നിശ്ചയം-എന്െറ നിശ്ചയത്തെ ശൃണുംകേട്ടുകൊഠംകം 

ഭരതസത്തമ! പുരുഷവ്യാഷ്രുട:അല്ലെയോ ഭരതകലത്തില് ജനിച്ചവരില് അത്യന്തം ശ്രേഷ്ഠ. 
നായ പുരുഷശ്രേഷ്ണം, ത്യാഗദഅപിടത്യാഗവും; ത്രിവിധഃടമൂന്നുവിധത്തില്, സംപ്രകിത്തിത്ട 
നന്നായി പറയപ്പെടിരിക്കുന്നു. 

ബഹുവിധത്തില് ഓരോപണ്ഡിതന്മാർ വികല്ലിച്ചിരിക്കുന്നതും നീ അറിവാനാഗ 
ഹിക്കുന്നതുമായ ത്യാഗം എന്ന പടത്തിന്നു ഞാന് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന അത്ഥം എന്താണെ 
ന്നു എന്നില്നിന്നുതന്നെ നീ കേട്ടുകൊഠംക. ഹേ ഭരതസത്തമ ഹേ പുരുഷവ്യാഡ്ര! ത്യാഗം 
തന്നെ മൂന്നുവിധത്തിലാണെന്നു സ്തൂഷ്ടമായി പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ബുദ്ധിമാന്മാക്കം ത്യാഗ 
ശബ്ദാര്ത്ഥം എളുപ്പത്തില് ധരിപ്പാന് കഴിയുന്നഒന്നല്ല. അതുകൊണ്ടു വേദകത്താവായ ഞാന് 
തന്നെ ആ, പദത്തിനെറ രഹസ്്യാത്ഥം ന്ദിന്നോടുപറയാംം ശ്രദ്ധയാകേട്ടുകൊഠംക, 
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6. യജ്ഞദാനതപഃകമ്മ നത്യഠജ്യം കായ്യൂമേവ തത് 

യജേഞാ ദാനം തപശ്ചൈവ പാവനാനി മനീഷിണാം. 

യജ്ഞംയാഗം, ദാനം-അത്ഥസമപഡ്റ്യൂണം, തപടടസ്വാധ്യായം, നത്യാജ്യംടതുപേക്ഷിക്കത്ത 

ക്കതല്ല, തതിടഅത്ി, കായ്യം ഏവടചെയ്യേണ്ടതുതന്നെ, യജ്ഞഃ ദാനം തപഃചംയജ്ഞ വും 
ദാനവും തപസ്സും, മനീഷിണാംടവിദ്വാന്മാരുടെ, പാവനാനി ഏവടശുദ്ധിയെ വരുത്തുന്നവ 
തന്നെ, 

ശ്രുതിയും സ്ത്തിയും കല്ലിക്കുന്നയജ്ഞം സല്പാത്രത്തില് അത്ഥസമപ്പ്യണം എന്ന 

ഭാനം അധ്യയനസ്വരുപമായ തപസ്സ് എന്ന കമ്മം മോക്ഷേച്ഛു,വായ ഗൃഹസ്ഥന് വിരക്ത 
നാണെന്തിരിക്കിലും തൃജിക്കരുത്് . എന്തുകൊണ്ടെന്നാല് ആ മൂന്നുവിധകമ്മങ്ങറം വിദ്വാന്മാ 
രുടെ ജന്മാന്തരസിദ്ധങ്ങളായ സവ്യൃളരിതങ്ങളെയും നശിപ്പിച്ചു” അന്തഭകരണശുദ്ധിയെ ജനി 
പ്പരിക്കുന്നവയാകുന്നു. അപ്പ്യോഠംമാതരമേ പരമാത്മസാക്ഷാല്കാരയോഗ്യത സിദ്ധിക്കയുള്ളു. 

6. ഏതാന്യപിതു കമ്മാണി സംഗം ത്യക്ത്വാ ഫലാനിച 

കത്തവ്യഠനീതി മേ പാത്ഥ നിശ്ചിതം മത മുത്തമം. 

അപിതു-എന്നാല്, ഏതാനി കമ്മാണിട ഈ കമ്മങ്ങാം, സംഗംടകാമത്തെയും, ഫലാനിചട- 
ഫലങ്ങളെയും തൃക്ത്വാടതുപേക്ഷിച്ചിട്ട്ം കത്തവ്യഠാനി ജഇതിടചെയ്യുപ്പെടേണ്ടവയെന്ന്', 
മേ നിശ്ചിതം മതം-എന്െറ സിശ്ചിതാഭിപ്രായം, പാത്ഥി-ഹേ അജ്ജുന! ഉത്തമം 

കൃഡ്റൂം. 

എന്നാല് ആ കമ്മങ്ങളെചെയ്യേണ്ടതെങ്ങിനെയെന്നുപദേശിക്കുന്നു:__യജ്ഞം, 30 

നം തപസ്സ് എന്ന ഈ നിത്യകമ്മങ്ങളില് കാമവും ഫലാഭിസന്ധിഷ്ും കൂടാതെ ചെയ്യേണം 
എന്നാണെനെറ നിശ്ചിതാഭിപ്രായം. നിത്യകമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നാല് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രത്യവാ 
യം എന്ന ദോഷം ബാധിക്കുകയില്ല. ഫലകാംക്ഷയില്ലാത്തതുകൊണ്ടു സ്വഗ്ലാദിലോകപ്രാ 

ഫ്്ിം പുണ്യം ക്ഷയിക്കുമ്പോഠം ഭൂലോകത്തിലേക്ക്' മടങ്ങിവരവ്” എന്ന ദോഷവുമില്ല. അന്തഃ 

കരണശുദ്ധി ഹേതുക്കജാകയാല് ,അഭിഫ്ടമുക്തിസാധകമായ ഇ്ഞാനമുണ്ടാവാ൯ന്തക്കതായ 

അന്തദകരണഞശുദ്ധി സിദ്ധിക്കയുംചെയ്യും. അതുകൊണ്ടു മുമ്പേ പറഞ്ഞ പക്ഷാന്തരങ്ങളെ 

രാം എന്െറ ഈ അഭിപ്രായം ഉത്കൃഷ്യമാകുന്നു. 

ര്. നിയതസ്ൃതു സന്യാസഃ കമ്മണോ നോപപട്ടുതേ 
1-1 റി [1 മോഫാത്തസ്യ) പരിത്യാഗ സ്തരാമസഃ പരികിത്തിതഃ. 
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നിയതസ്യടനിശ്ചയിക്കപ്പെടു, കമ്മണകമ്മത്തിന്െറ സന്ന്യാസ്മടപരിത്യാഗം ന ഉപപ। 
ദൃതേടയുക്തമല്ല, മോഹാത് ടഅവിവേകംനിമിത്തം, തസ്യ-അതിന്െറ, പരിത്യാഗ തുപേ 
ക്ഷണം താമസഃംതമോഗുണകാഷ്യുമെന്നു ; പരികീത്തിതഃടപറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 

സ്വനിശ്ചയത്തെ പറഞ്ഞശേഷം വിരക്തനല്ലാതിരിക്കുന്ന മുമുക്ഷ്യ കമ്മത്തെ തീരെ 

ഉപേക്ഷിച്ചുകൂടാ എന്നു കാണിപ്പാന് “ത്യാഗം? മൂന്നുവിധം എന്നു മുമ്പേ പറഞ്ഞതിനെ 
ഭഗവാന് വിവരിക്കുന്നു:--ശ്രതിസ്തുതികളാല് നിശ്ധയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സന്ധ്യോപാസനം 
അഗ്നിഹോത്രം എന്നിങ്ങിനെയുള്ള നിത്യകമ്മങ്ങളെ കാമ്യകമ്മങ്ങളെയെന്നപോലെ ഉപേ 

ക്ഷിക്കുന്നതു ശരിയല്ല. നിത്യകമ്മംകൊണ്ടു്” അന്തഃകരണം ശുദ്ധമാകുകയെന്ന സല്ഫലം 
സിദ്ധിക്കും. ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിനാല് പാപമുണ്ടെന്നും ““അകരണേ പ്രത്യവായഃ സ്യാത്? 
എന്ന വേദവചനം സിദ്ധാന്തിക്കുന്നതിനാല് ഉപേക്ഷിക്കുന്നതു യക്തമല്ലെന്നഭിപ്പായം. കു 
മ്മരഹസ്യമറിയാതെയും നന്നായി നിരൂപണം ചെയ്യാതെയും പ്രഥമദൂഷ്ടിയില് ദോഷബു 

ദ്ധിവിമിത്തം ഉപേക്ഷിപ്പവെങ്കില് അതിനെകറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം പറയുന്നു:--ചെയ്യേണ്ട 
തും ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതും തിരിച്ചറിവിപല്പാഷ്യയാകുന്ന അവിവേകംനിമിത്തം നിത്യകമ്മങ്ങ 
ളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെ തമോഗുണം നിമിത്തമുണ്ടായ അജ്ഞാനത്തിനെറ ഫലമാണെന്നു 
സജ്ജനുങ്ങാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആവിധത്തിലുള്ള നിതൃകമ്മപരിത്യാഗം സമുചിതമല്ലെന്നു 
സ്പചിപ്പിച്ചു. 

൫. ദുഃഖമിത്യേവ യത കമ്മകായക്ലസേശ ഭയാത്ത്യജേല് 

സകൃത്വാ രാജസം ത്യാഗം നൈവത്യാഗഫലം ലഭേത്. 

യതകമ്മം-യഥോക്തമായ കമ്മം, ടുഃഖം ഇതി 9 ഃഖകരം എന്ന വിചാരത്താല്, കായ്ലേശ 
ഭയാല്ംശരീരഷ്ലേശത്തില്നിന്നുണ്ടായ ഭയംനിമിത്തം, യഃ ത്യജേത് യാതൊരുവന് തുപേ 

ക്ഷിക്കുന്നുവോ, സഃടഅവന്, രാജസംത്യാഗം കൃത്വാ രജോഗുണകായ്യുമായ ത്യാഗത്തെ ചെ 
യിട്ടു", ത്യാഗഫലം ന ഏവലഭേത് ടത്യാഗഫലത്തെ പ്രാപിക്കയില്ലം നിശ്ചയം. 

രജോഥഗുണകായ്യുമായ ത്യാഗത്തിന്െറ ലക്ഷണം പറയുന്നു:-മുമ്വെ പറഞ്ഞതായ 

നിത്യകമ്മം ചെയ്യേണ്ടതാണെന്ന അറിവുണ്ട്. പക്ഷേ അതെല്ലാം ചെയ്താ൯ ശരീരകഷ്ടം 

നുന്നെഷുണ്ടു്” എന്ന ഭയത്താല് ചെയ്യാതെ വിടിരിക്കുന്നുവെങ്കിത ശരീരത്തിലുള്ള രാഗമാണ 
തിന്നു കാരണം. രാഗമാകട്ടെ രജോഗു ൩ ത്തില്വിന്നുണ്ടാകുന്നതാകയാല് ആ ത്യാഗം രാജസ 

മാകുന്നു. അങ്ങിനെ തൃജിക്കുന്നതുകൊങ്ങു ചിത്തശുദ്ധി ജന്യമായ ജ്ഞാനമൊ., തല്ഫലമാ 
യ മോക്ഷമൊം, സിദ്ധിക്കയില്ല. പിന്നെയൊ., തന്നെത്താന് വഞ്ചിക്കുന്നതായ രാജസത്യാ 
ഗത്തിന്നനുഗുണമായ വിഹിതകമ്മത്യാഗപാപഫലക്തന്നെ സിദ്ധിക്കും. സുഖത്തില്നിന്ന 

സുഖം കിട്ടുകയില്ല. സ്വധമ്മാനുഷ്ലാനഷ്ലേശത്തെ സഹിക്കുന്നവന്നു മാത്രമേ പുരുഷാത്ഥപ്പാ 
പലി രൂപമായ സുഖം സിഭ്ധിക്കയുഷൂവെന്നു സൂചിപ്പിച്ചു. 

9. കായ്യുമിതയേവ യല്കമ്മ നിയതം ക്രിയത്രേ/ജ്ജുന! 

സംഗം തൃക്ത്വാ ഫലംചൈവ സത്യാഗഃ സാത്വികോമതഃ. 

കായ്യം ഇതി ഏവ--ചെയയ്യണ്ടതാണെന്ന വിചാരത്താല് മാത്രം, യത്' നിയതംകമ്മം-യാ 
തൊരു വിത്യകമ്മം, സംഗം ഫലം ചടകഅഭിനിവേശത്തേയും ഫലത്തേയും, ത യത്വാടഉപേ 

ക്ഷിച്ചിട്ടു, ക്രിയതെടചെയ്യുപ്പെടുന്നു, സഃ ത്യാഗഃംആ ത്യാഗം സാത്വികഃടസതൃഗുണകായ്യു 
മെന്ന്, മതുടസമ്മതം. 

സാത്പികത്യാഗലക്ഷണം:-ശ്രുതിസ്തുതികരം കല്ലിച്ചിരിക്കുന്ന കമ്മം ചെയ്യേണ്ടതാ 
ണെന്ന വിചാരത്താല് മാത്രം ഹേ അര്ജുന! ഞാന് കത്താവെന്ന ഭാവവും ഫലം കിട്ടേണ 

മെന്ന സമല്പവും കൂടാതെ യാതൊരുവനാല് ചെയ്യുപ്പെടന്നുവോ അവന്െറ ത്മ ത്യാഗം സ 

ത്വഗുണത്തില്വിന്നുണ്ടാകുന്നതാകയാല് താമസരാജസത്യാഗങ്ങളെക്കാഠം ഉല്കൃഷ്ണമാകുന്നു 
വെന്നാണ് ശാസ്ത്രസജജനാഭിപ്രായം. ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള പാപം ബാധിക്കുസി 

ല്ല. സമള്ലിക്കാത്തതുകൊണ്ടു ഫലം സിദ്ധിക്കാതെയും വരുന്നില്ല. ഗംഗാടിപുണ്ട ്യനാടീസ്റ്റാനാ 

വസരത്തില് ഞാന് പുണ റ്യവാനാകേണം എന്നു സങ്കല്ലിക്കാത്തതുകൊണ്ടു അവന് ശുദ്ധനാകാ 

തെ വരുന്നില്ല. അഗ്നിയെന്നെ തപിപ്പിക്കേണം എന്നു സങ്കളിക്കാതിരുന്നാലും അഗി തപി 



ലല പതിനെട്ടാം അദ്ധ്യായം 

പ്പിക്കും. അതുപോലെ നിത്യകമ്മത്തിന്നുള്ള അന്തഃകരണശുദ്ധിരൂപമായ ഫലം സങ്കല്ലിക്കാ 

തെതന്നെ സിദ്ധിക്കും. നിത്യകമ്മത്തിന്നു ഫലമില്ലെന്നു വിചാരിക്കുന്നതു ശരിയല്ല. മോക്ഷ 

ത്തിന്നു കാരണമായ ആത്മസ്വരുപത്തെ ഗ്രഹിപ്പാനുള്ള അന്തഃകരണശുദ്ധിരൂപമായ ഫലം 
അതിന്നുണ്ടു'. ആ ഫലം എസിക്കു സിദ്ധിക്കേണമെന്നോ അതിന്നായിട്ടു ഞാന് നിത്യകമ്മം 
ചെയ്യുന്നുവെന്നോ വിചാരിക്കേണ്ടതായ ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് സംഗത്തെയും ഫലത്തെ 
യും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടു ചെയ്യേണം എന്നതിന്െറ സാരം. 

10. നദ്വേഷ്ട്യകുശലം കമ്മ കുശലേ നാനുഷജ്ജതേ 

ത്യാഗീ സത്വസമാവിഷ്ടയോ മേധാവീ ഛിന്നസംശയഃ. 

ത്യാഗീടത്യാഗനിഷ്ടന്, സത്വസമാവിഷ്ടുടപരിശുദ്ധാന്തകരണനായിട്ടു' മേധാവീടബുഭ്ധി 
മാനും, ഛിന്നസംശയടസംശയമില്ലാത്തവനുമായിട്ടു, അകുശലംകമ്മടകശലമല്ലാത്ത കമ്മ 
ത്തെ, ന ദ്വേഷ്മി-ദ്വേഷിക്കുന്നില്ല, കുശലേടകുശലത്തില്, ന അനുഷജ്ജതെടആസക്ത 
നാകുന്നതുമില്ല. 

താമസം രാജസം സാത്വികം എന്ന മൂന്നുവിധ ത്യാഗങ്ങളെ പറഞ്ഞശേഷം സാ 

ത്വികത്യാഗത്തിന്െറ ഫലം പറയുന്നു:--സാത്വികത്യാഗനിഷ്ണയോടുകൂടെ അനേക ജന്മങ്ങ 

ളില് യജ്ഞദാനതപദകമ്മങ്ങളാല് ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചവന്െറ അന്തഃകരണം ചല്ലിയററ 

കണ്ണാടിപോലെ പരിശുദ്ധമായിരിക്കും. അപ്പ്യോഠം അനിഷ്ടഫലം ജനിപ്പിക്കുന്നവയാണ്' 

കാമ്യനിഷദ്ധകുമ്മങ്ങം. അതുകൊണ്ടവയെ വര്ജിക്കേണം എന്ന ദ്വേഷഭാവമോ സല്ഫല 
ത്തെ ജനിപ്പിക്കുന്നവയാണ്' യജ്ഞാദിനിത്യകമ്മങ്ങഠം. അതുകൊണ്ടവയെ വിട്ടുകളയാതെ 
യനുഷ്ലിക്കേണമെന്നോ വിചാരമുണ്ടാകയില്പ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാല് അന്തഃകരണപരിശു 
ദ്ധിനിമിത്തം അവന് ആത്മസ്വരൂപത്തെ കരതലാമലകംപോലെഅറിഞ്ഞതിനാല് കശലാ 
കുശലകമ്മങ്ങളോടു ആത്മാവായ തയിക്കുസംബന്ധമില്ല. നിത്യനും സംഗരഹിതനുമായ ചി 

ദൃപന് താന് എന്ന അനുഭവമുണ്ടായതിനാല് സകല സംശയങ്ങളും തീന്നു. സംലിതം ആ 
ഗാമി, വത്തമാനം എന്ന മൂന്നുവിധ കമ്മങ്ങളോടു ആത്മാവിന്നു ചേച്ചയുണ്ടോ ഇല്ലെയോ? 

കത്തൃത്വം, ഭോക് തത്വം എന്ന ലക്ഷണത്തോടുകൂടിയ സംസാരം ആത്മാവിന്നോ അനാ 

ത്മാവിന്നോ എന്നിങ്ങിനെ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന സകല സംശയങ്ങളും സൂഷ്യോദയ 
ത്തില് അന്ധകാരമെന്നപോലെ നിശ്ശേഷം നശിക്കും. അതുകൊണ്ട അവന് സര്വരകമ്മങ്ങ 

ളില്നിന്നും വിട്ടിരിക്കുന്നവനായിരിക്കും. അഥവാ കമ്മം ചെയ്യുന്നുവെമ്കിലോ ഗുണം എന്ന 
ഭാവം നിമിത്തമോ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നുവെമ്മില് ചെയ്യുന്നതു ദോഷമാണെന്ന വിചാരത്താ 

ലോ അല്ല. പിന്നെയോ ബാലകന് എന്നപോലെ ചിലപ്പ്യോഠം ചിലതു ചെയ്യും. ചില 
പ്പ്യോഠം ഒന്നും ചെയ്യാതെയുമിരിക്കും എന്നുമാത്രം. അതു ഗുണമോ ദോഷമോ എന്ന വിചാര 

ത്താലല്ലെന്നാണ്' ശാസ്ത്രസിദ്ധാന്തവും മഹാന്മാരുടെ അനുഭവവും. ബഹുജന്മങ്ങളില് സാ 

ത്വികത്യാഗനിഷ്ഠയോടുകൂടെ ഈശ്വരനെ ആരാധിച്ചതിന്െറ ഫലമായിട്ടാണീനില കിട്ടുന്ന 
ത്. അതുകൊണ്ട സുവിരക്തനല്ലാത്ത മുമുക്ഷ്യ സാത്വികത്യാഗിയായിട്ട സ്വധമ്മമായ നിത്യ 

കമ്മാനു്ലാനുത്താല് സവ്വേശ്വരനെ ആരാധിക്കേണം എന്നുറപ്പിച്ചു സുവിരക്തനായാല് അ 
ത്തന്നിഷ്യനായിത്തന്നെയിരുന്നുവെന്നുവരും അവനെകറിച്ചു വേദം ശാസിക്കുന്നില്ല. എന്ന 

[7] ഭിപ്രായത്താലാണ്' “*സുവിരക്തനല്ലാത്തവന്"” എന്നു കാണിച്ചത്. 

11. നഹി ദേഹഭൂൃതാ ശക്യം തൃക്തും കമ്മാണ്ഠ ശേഷതഃ 

യസ്തു കമ്മഫലത്യാഗി സത്യാഗീത്യഭിധീയതേ. 

ഫിടയാതൊന്നു ഹേതുവായിട്ടു, ദേഹഭൂതാംദേഹസ്വരൂപന് ഞാന് എന്ന ഭാവത്താത് ദേഹ 
ത്തെ ഭരിക്കുന്നവനാല്, അശേഷത3ടസമസ്തങ്ങളായ, കമ്മാണിടകമ്മങ്ങളെ, തൃകതുംടമുപേ 
ക്ഷിപ്പാനാ്കക്ൊണ്ടു, ന ശക്യംടസാധ്യമല്ലം യഃ തുടയാതൊരുവനാകുട്ടെം കമ്മഫലത്യാഗീട 
കമ്മഫലങ്ങളെ സമ്മല്ലിക്കാതിരിക്കുന്നുവോ, സഃ ത്യാഗീ ഇതി അവന് ത്യാഗിയാണെന്നു, അ 

ഭിചീയതേടപറയപ്പെടുന്നു. 
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ദേഹേസന്ദിയമനോബുദ്ധ്യാദികളില് ആത്മഭാവമുള്ള ഏതൊരുവന്നും സകല കമ്മങ്ങ 

ഒെയും തൃജിപ്പാന് സാധിക്കയില്ല, എന്ന കാരണത്താല് ഏതൊരുവന് സാത്വികത്യാഗനി 
ദ്്യോടുകൂടെ നിത്യനൈമിത്തികകമ്മങ്ങളെ ഫലകാംക്ഷകൂടാതെ ഇരശ്വരനില് സമ്ല്രിക്കു 

ന്നുവോ അവനെയാകുട്ടെ ത്യാഗിയാണെന്നു ത്യാഗലക്ഷണവും തല്ഫലവും അരിയുന്ന വി 

ദ്വാന്മാര് പറയുന്നു. ദേഹേന്ദിയമനോബുഭ്ധ്യാദികളെ അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്ന ആത്മാവിനെ 
സാക്ഷാത്തായറിഞ്ഞാല് മാത്രമേ ദേഹാത്മഭാവത്തില്നിന്നു മുക്തനാകയു്ടൂ. അവന്നുമാതു 
മേ സര്വ്വകമ്മത്യാഗത്തില് അധികാരമുള്ളൂ. സാത്വികത്യാഗനിഷ്ണാപുവ്വുകം ബഹുജന്മങ്ങളില് 
ഫലകാംക്ഷകൂടാതെ സ്വധമ്മാനുഷ്ലാനത്താല് ഇരശ്വരനെ ആരാധിക്കാതെ അന്തഃകരണശു 

ദ്ധിയയം തന്നിമിത്തം ആത്മസ്വരുപജ്ഞാനവും, തന്നിമിത്തം കര്ത്തുത്വഭോക്തൃത്വമില്ലാതി 
രിക്കുന്ന ആത്മസ്വരൂപനായിത്തന്നെയിരിക്കുക എന്ന മോക്ഷവും_ജീവനുക്തനില_.സിദ്ധി 
ക്കുകയില്പ., അങ്ങിനെ ആരാധിച്ചതിന്െറ ഫലമാണ്” സവ്വക്രമ്മസന്യാസം. ദേഹാത്മഭാവ 

മുള്ള അവിവേകിയായ മുമുക്ഷുവാകട്ടെ ശാസ്ര്യോക്തവിധിയെ അനുസരിച്ചു" ഫലകാംക്ഷകൂ 
ട്രാതെ ഇരശ്വരപ്രിതൃത്ഥം കമ്മങ്ങളെയനു്ിക്കേതന്നെ വേണം. എന്നറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. താ 
മസരാജസകമ്മത്യാഗികളാകട്ടെ യഥാത്ഥത്തില് ത്യാഗികജല്പ, അവരുടെ കമ്മത്യാഗം ആഭാ 

സമാണെന്നു കണ്ടു കൊള്ളേണം. 

1; അനിഷ്ഠമിഷ്ഠം മിശ്രംച ത്രിവിധം കമ്മണഃ ഫലം 

ഭവത്യത്യാഗിനാം പ്രേത്യ നതു സന്യാസിനാം ക്വചിത്. 

അനിഷ്ടംടപാപകമ്മഫലം ഇഷ്യഠടപുണ്യുകമ്മഫലം,, മിശ്രംചടരണ്ടം കലന്ന കമ്മഫലം, 

ഇതിടഎന്ന്', കമ്മണഃ ഫലം ത്രിവിധംടകമ്മത്തിന്െറ ഫലം മൂന്നുവിധം, അത്യാഗിനാം:- 
ത്യാഗികളല്ലാത്തവക്ക, പ്രേത്യടമരണാനന്തരം, ഭവതിടമണ്ടു”ം സന്ന്യാസിനാംതുടസന്ന്യാസി 
കഠംക്കാകട്ടെ, ക്വചിത്” നടഒരുകാലത്തിലുമില്പ. 

താമസരാജസകമ്മത്യാഗികഠം കാഴ്ചയക്കുമാതൃം കമ്മത്യാഗികളെന്നല്പാതെ യഥാത്ഥ 

ത്തില് അവര് കമ്മികളും സാത്വികകമ്മത്യാഗികളാകട്ടെ കാഴ്സ്ഒമാത്രം കമ്മമുള്ളവരും യഥാ 
ത്ഥത്തില് അകമ്മികളുമാണെന്നുറപ്പിച്ചശേഷം കമ്മികഠംക്കു കമ്മഫലമുണ്ടു്”, അകമ്മികഠംക്കു 
കമ്മഫലമില്പ എന്നു കാണിക്കുന്നു:-_പാപം പുണ്യം, മിശ്രം എന്ന മൂന്നുവിധം കമ്മങ്ങഠം. 

പാപകമ്മഫലം നരകപ്രാഫ്മി, പുണ്യകമ്മഫലം സ്വശ്ശപ്രാഫ്സിം മിശ്രകമ്മഫലം മനുഷയ ് യലോ 

കപ്രാഫ്സി എന്ന മൂന്നുവിധം ഫലം താമസരാജസത്യാഗികഠം മരണാനന്തരം അനുഭവിക്കേ 
ണം. സാത്വികത്യാഗികളാകട്ടെ ഇഹത്തിലും പരത്തിലും കമ്മഫലം ഒരുകാലത്തിലും അനുഭ 

വിക്കാനവകാശികളല്പ. അവര് ഇരശ്വരപ്രീതിക്കായി ചെയ്തു കമ്മത്തിന്െറ ഫലമായ അന്തഃ 

കരണശുദ്ധിനദിമിത്തം അനുഭവപ്പെട്ട ആത്മജ്ഞാനാഗ്നിയില് സകല കമ്മങ്ങളും വെന്തുപോ 
യിരിക്കയാല് കമ്മംതന്നെ ഇല്ലെന്നുവന്നിരിക്കകൊണ്ടു ചുമരില്പ, ചിത്രപുമില്ല എന്ന ന്യായ 
പ്രകാരം ഫലാനുഭവവും അവക്കില്ല. സംസാരബന്ധമുക്തിതന്നെ അവക്കുള്ള പരമഫലം. 

എന്ന്” അത്ഥാല് സിദ്ധം. 

18. പഞ്ചൈതാനി മഹാബാഹോ കാരണാനി നിബോധമേ 

സാംഖ്ല്യേ കൃതാന്തേ പ്രോക്താനി സിദ്ധയേ സവ്വൃകമ്മണാം. 

കൃതാന്തേടസ്ററ്ഠുമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നിശ്ചയത്തോടകൂടിയ, സാംഖബ്യേടസാംഖ്യ പൃശാസ്ത്രത്തില്, 
സവ്യകമ്മണാം-എല്ലാ കമ്മങ്ങളുടെ, സിഭ്ധയെടനിഡ്തത്തിക്കായ്കൊണ്ടു, ഏതാനി പഞ്ചകാര 
ണാനി-ഈ അഞ്ചുകാരണങ്ങഠം, പ്രോക്താനിടപറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, മഹാബാഹോടഹേ 
വീരപുരുഷ, മേ-എന്നില്നിന്നു, നിബോധടധരിച്ചുകൊടംക. 

ആത്മസാക്ഷാല്കാരം സിഭ്ധിച്ച വിദ്വാന്മാരായ സന്ന്യാസികളും അക്കമ്മികളാക 
യില്ല; എന്തുകൊണ്ടെന്നാല് അവര് ശിഷ്യന്മാക് തത്വം ഉപദേശിക്കാഠണ്ടു'. അതു പുണ്യ 
കമ്മമാണ്. സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴോ മറേറാ കാലടികളിലും മറവം അകപ്പെടുന്ന ഉറമ്പു മുത 

ലായ പ്രാണികഠം നശിച്ചുവെന്നു വരും. അതറിയാതെചെയ്യുന്ന പാപകമ്മം. അതുകൊണ്ട 



നാടാ നന്ന 

959 പതിനെട്ടാം അദ്ധ്യായം 

വക്കം അതാതുകമ്മഫലം സംഭവിക്കയില്ലെയേടു അപ്പ്യോം “ന തു സമ്പ്യാസിനാം ക്വ്ചി 

ത്” സന്ന്യാസികഠംക്ക്' ഒരുകാലത്തിലും കമ്മമില്ല എന്നെങ്ങിനെ പറയും എന്ന ശമ്കക്കു 
സമാധാനം:-_ശരിതന്നെ. ആവക കമ്മങ്ങഠം ഉണ്ടെങ്കിലും ആ കമ്മങ്ങളോടു സംബന്ധ 
പ്പെടാതിരിക്കുന്ന ആത്മാവിനെ സാക്ഷാത്തായറിഞ്ഞ്” അതായിത്തന്നെ ഇരിക്കുന്ന അവര് 

കമ്മം ചെയ്യുന്നവരോ ഫലം അനുഭവിക്കുന്നവരോ അല്ല എന്നുപദേശിപ്പാന് ഭാവിക്കുന്ന 

ശ്രിഭഗവാന് കമ്മങ്ങളുടെ സംഭവം ഏതുവിധത്തിലാണെന്നുള്ള രഹസ്യസംഗതിയെ പറയു 
ന്നു:-__ഹേ മഹാധീരനായ അജാജ്കുന! ചലനാത്മകമായ ഏതൊരു കമ്മവും ഉണ്ടാകുന്നതിന്നു 

താഴെപറയുന്ന അഞ്മുവിധ കാരണങ്ങളുണ്ടെന്നു സംശയവിപരിതഭാവനകഠംക്കവകാശമി 

ല്ലാത്തവിധത്തില് സാംഖ്യം എന്ന വേദാന്ശാസ്ത്രത്തില് സിദ്ധാന്തിച്ചിട്ടുണ്ടു. അതു സാധാ 
രണ വിദ്വാന്മാക്കപോലും സുഗ്രഹമല്ലാത്തതിനാല് ഞാന് നിന്നോടു പറയാം. മന സിര 

ത്തി കേട്ട ധരിപ്പുകൊംക. 

14. അധിഷ്ണാനം തഥാ കത്താ കരണംച പൃഥഗ്"വിധം 

വിവിധാച പൃഥക്'ചേഷ്ടാ ദൈവംചൈവാത്ര പഞ്ചമം. 

അധിഷ്ണാനംടശരീരവും, ത്ഥാകത്താടകത്താവും, പൃഥഗ് വിധം കരണംടഭിന്നങ്ങളായ ജഇവ്വി 

യസമൂഹവും, പൃഥക് ഭിന്നവും, വിവിധാടബഹുപ്രകാരത്തിലുമിരിക്കുന്ന, ചേഷ്മാടവ്യാപാര 
വും ആകുന്നും പഞ്ചമം തു--അഞ്ചാമത്തേതോ., ദൈവംഏവടദേവതാസമൂഹവുംതന്നെ. 

മുമ്പെ പറഞ്ഞ അഞ്ചു കാരണങ്ങളേേതെല്പാം എന്നു കാണിക്കുന്നു; ആദ്യമായിട്ടു സു 

ഖ൭ഖങ്ങളെ അനുഭവിക്കേണ്ടതിന്നുള്ള വാസസ്ഥഠനവും പ്രവൃത്തിക്കുള്ള ഉപകരണങ്ങളായ 
ഇന്രിയങ്ങളുടെ ആശ്രയവുമായ ശരീരമാകുന്ന അധിഷ്ണാനം: -ആസ്സൂദം. ജിവന്െറ വാസഭ 

വനം. പിന്നു ഞാന് ചെയ്യുന്നവന് അനുഭവിക്കുന്നവന് എന്നിങ്ങിനെ അഭിമാനിക്കുന്ന 

വിജ്ഞാനാത്മാവാകുന്ന കത്താവ്', ബുദ്ധിയില് പ്രതിഫലിച്ചിരിക്കുന്ന ചൈതന്യം എന്നു 
സാരം. തള്ളിലും പുറത്തും എന്ന ഭേടത്തില് പ്രവൃത്തിക്കുന്ന പലവിധത്തിലിരിക്കുന്ന ഇയി 

യഗ്രാമം:---കമ്മേസ്രിയങ്ങഠം അഞ്ചു'. ജ്ഞാനേവ്രിയങ്ങം അഞ്ചൃകൂടി പത്തും ബാഹ്ൃങ്ങഠം. 
മനസ്സ്, ബുദ്ധി എന്ന രണ്ടും ഉള്ളിലുള്ള ഇനസ്രിയങ്ങഠം. ഇങ്ങിനെ പന്രുണ്ടു വിധത്തിലുള്ള 

കരണങ്ങാം:-_.പ്രവൃത്തി നടത്താനുള്ള ഉജിമഴു വെന്നപോലെ നടക്കാനും എടുക്കാനും കൊ 
ടുപ്പാനും വിചാരിപ്പാനും നിശ്ധയിപ്പാനുമുള്ള ഉപകരണങ്ങളായ 12 ഇന്്ിയങ്ങഠം എന്നു 
സാരം. മേല്പ്പോട്ടു കീഴ് പോട്ടു,നേരെ, വിലങ്ങത്തില് എന്നിങ്ങിനെ ബഹുവിധത്തില് ഭി 

ന്നഭിന്നരീതിയിലുള്ള വ്യാപാരങ്ങഠംകമ കാരണങ്ങളായിരിക്കുന്ന പ്രാണാടി പത്തുവിധ വായ 
ക്കഠംവിമിത്തമുണ്ടാകുന്ന വ്യാപാരമാകുന്ന ചലനാദിക്രിയകഠം. അധിഷ്ണാനും, കത്താ. കര 

ണം ചേഷ്ടാ എന്ന ഈ നാലും ശരിക്കു നിലനിന്നു അതാതിനൊ ചുമതല നിര്വഹിക്കേ 

ണ്ടതിന്നു അതാതിന്െറ നാഥസ്ഥാനം വഹിച്ച് ഒരോന്നിലും വസിക്കുന്ന ദേവതകഠംതന്നെ 

അഞ്ചാമത്തേത്: ഏവകാരം ഇവയില്നിന്നു വേദിട്ടിരിക്കുന്ന ആത്മാവല്ലെന്നുറപ്പിക്കുവാന് 

വേണ്ടീട്ടാകുന്നുുപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്'. കണ്ണിന്െറദേവതസ്മയ്യന്. ശ്രോതരദേവതാ ദിക്കുകഠം 
എന്നിങ്ങിനെ അതാതിന്ദിയനിഷ്ണകളായ ദേവതകളാണ്” അതാതിന്റ്രിയങ്ങളെ വു യാപരിപ്പി 

ക്കുന്നത്. അവരെയാണ് ദൈവം എന്ന ശബ്ദുംകൊണ്ടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങിനെ 

അഞ്മു കാരണങ്ങഠംകൊണ്ടെ സകല കമ്മങ്ങളും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്നു ““പഞ്ചകാര 
ണാനി"? എന്ന വാകൃത്താല് കിട്ടിയിരിക്കെ ““ദൈവംചഏവ്” എന്നതിലെ ഏവകാരത്തി 

ന്െറ ആവശ്യം “4ആത്മാവിന്നു” കത്തൃത്വം ഇല്ലെന്നു ബലപ്പെടുത്തുവാനാണെന്നു നിസ്സം 

ശയമായിട്ടു ധരിക്കേണം. ജ്ഞാനം , ആത്മസ്വരൂപമാകയാല് ആത്മാവിന്നു കത്തൃത്വമില്ലെ 

യോ എന്ന ചോദ്യത്തിന്നവകാശമുണ്ട്. പ്രകാശദാതാവായ സ്ൃഷ്യുന്നു മനുഷ്യവ്യാപാരത്തില് 
കത്തൃത്വമില്ലാത്തതുപോലെ ഇഞാനദീഫ്ിക്കാധാരമായ ആത്മാവു കുത്താവല്ലെന്നു ധരി 
ക്കേണം. ബുദ്ധിഗതജ്ഞാനുസ്വരൂപാഹങ്കാരംതന്നെ കത്താവ്. 

15. ശരീരവാങ് മനോടിയ്യയല് കമ്മപ്രാരദഭതേ നരഃ 

സ്യായ്യ്യംവാ വിപരീതംവാ പഞ്ചൈതേ തസ) ഫേതവഃ. 
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നരഃടമനുഷ്യന്, ശരീരവാങ് മനോഭിഃടദേഹം. വാക്; മനസ്സ് എന്നിവയാതയന്യായ്്യവാട 
വിധിപ്രകാരമോം വിപരീതം വാനിഷേധിക്കപ്പെട്ടതോ ആയ, യത് കമ്മ യാതൊരു 
കമ്മം, പ്രാരഭതെ-ആരംഭിക്കുന്നുവോ, തസ്യട-അതിന്നു, ഹേതവഃടഹേതുക്കഠം, ഏതേപഞ്ചം 
ഈ അഞ്ചാകുന്നു. 

മുകളില് പറഞ്ഞതിനെ സ്തൃഷ്യമാക്കുന്നു: _ ബാഹൃദൃഷ്ഠികൊണ്ടെ നോക്കുമ്പോ ക 
മ്മകത്താവായി കാണപ്പെടുന്ന മനുഷ്യന് ദേഹം വാക്ക്' മനസ്സ് എന്ന മൂന്നുവിധ കരണങ്ങ 
മെക്കൊണ്ടു വിധിപ്രകാരമുള്ള സല്്കമ്മമോ നിഷിദ്ധമായ പാപകമ്മമോ ഏതൊന്നു ചെ 

യ്യൂന്നുവോ ആ സകലകമ്മങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നതിന്നു മുന്പേ പറഞ്ഞ അധിഷ്ണാനാദികളായ 
അഞ്ചുതന്നെ ഹഛേതുക്കഠം. ഇതുകൊണ്ടു സിദ്ധിക്കുന്ന സാരമെന്തെന്നാല്;-_-പുരുഷനന്െറ അ 
ദഷ്യാനുസരണം സവ്വകമ്മങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നു. പുണ, റയപാപകമ്മഫലങ്ങളെ അനുഭവിക്കുന്നു. 

കമ്മഞ്ങമ്ളെ ജനിപ്പിക്കുന്നതും ഫലങ്ങളെ അനുഭവിപ്പിക്കുന്നതും എല്ലാം അധിഷ്യാനാദികളില്, 
അവസാനിക്കുന്നുവെന്നുള്ളതുതന്നെ. 

16. തത്രൈവം സതി കത്താരമാത്മാനം കേവലം തൂ യഃ 

പശ്യത കൃതബ്ദദ്ധിത്വാന്ന സപശ്യതി ദുമ്മതിദഃ. 

ഏവംസതിടഇപ്രകാരമായിരിക്കേ, അകൃതാത്മായഃടബുദ്ധിശൂന്യനായ യാതൊരുവന്, തത്ര: 
അതില്, കേവലം ആത്മാനംടനിര്വിശേഷനായ ആത്മാവിനെ, കത്താരംകത്താവാണെ 
ന്ന്, പശ്ൃതിടകാണുന്നുവോ, ഭുമ്മതിഃംഭഷിച്ചതില് ബുദ്ധിയോടുകൂടിയ: സഃടഅവന്, ന 
പശ്യതിടകാണുന്നില്ല. 

പ്രകൃതിതന്നെ കമ്മം ചെയ്യുന്നുവെന്നു മുന്വേ പറഞ്ഞതിനെ അനുസരിച്ചിവിടെ 
യും പ്രകൃതികാഷ്യങ്ങളായ അധിഷ്ണാനാദി പഞ്ചകങ്ങളാണ്' സ്വ കമ്മങ്ങളെയും നടത്തുന്ന 
തെന്റപ്പിച്ചതിന്െറ ഫലം പറയുന്നു:--മൂകളില് വിവരിച്ച വിധത്തില് ദേഹേസ്രിയാടിക 
ഉം കമ്മകത്താക്കളായിരിക്കെ ദേഹാദികളോട യാതൊരു വിധത്തിലും യാതൊരവസ്ഥയിലും 

സംബന്ധപ്പെടാതെയും കരണങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെയും നിര്വിശേഷനായിരിക്കുന്ന ആത്മാ 

വിനെ സല്ഗുരുവില്ന്ിന്നു ശ്രവിച്ചിട്ടും ശ്രുതിവാക്യങ്ങളില്നിന്നു അഭ്യസിച്ചിട്ടുംകൂടെ ശരീ 
രാദികളില് ബന്ധപ്പെടാതെയും കത്തൃതവഭോക് തൃത്വാദി ധമ്മവിശിഷ്ടനുല്ലാതെയുമിരിക്കുന്ന 

ആത്മാവിനെ പുണ്യപാപകമ്മകത്താവായിട്ടു യാതൊരുവന് വിചാരിക്കുന്നുവോ “അവന്െറ 
ശ്രവണമനനാടികഠം ബുക്ഷിയെ ശുദ്ധമാക്കീട്ടില്ലെന്നറിഞ്ഞകൊടംക. അവന്െറ ബുദ്ധി ജ 
നിച്ചും വന്നും സവ്വദാ വികാരപ്പെട്ടുംകൊണ്ടു നാശോസമുഖമായിരിക്കുന്ന -ഒൃഷിച്ച ശരീരേ 
്രിയാദികളില്തന്നെ നില്ലന്നു. അപ്രാമൃതനും ജന്മാദിവികാരങ്ങളോ ബന്ധമോക്ഷങ്ങളോ 

ഒന്നുമില്ലാതെ സര്വാധാരനും സര്വസാക്ഷിയും സപ്ചിദാനുന്ദസ്വരൂപനുമായ കേവലാ 
ത്മാവില് പ്രാകൃതങ്ങളായ അധിഷ്ണാനാദി പഞ്ചകങ്ങളുടെ കത്തൃത്വ ഭോക്'തൃത്വാടി ധമ്മ 
ങ്ങളെ ആരോപിച്ചിട്ടു ഞാന് ചെയ്തു, ഞാനുനുഭവിപ്പുവെന്നിങ്ങിനെ പറയുന്നതോ വിചാരി 
ക്കുന്നതോ അബദ്ധമാകുന്നു. എന്നാല് മൃതശരീരം യാതൊന്നും ചെയ്തുകാണുന്നില്ലെല്ലൊ. അ 

പ്പോഠം ആത്മാവല്ല കമ്മം ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള പലവിധ ശമ്മകളം ഉണ്ടാകാ൯വകാശമു 
ണ്ടു. ആവക ശത്മകളെ വെപ്വേറെ എടുത്തു കാണിച്ചു സമാധാനം ചെയ്തു സിദ്ധാന്തപക്ഷ 
ത്തെ കാണിക്കുമ്പോഠം ഈ വ്യാഖ്യാനം വിപുലമാകും. അതിനാല് സാരംമാത്രം പറയാം: 

ആത്മാവിന്െറ പ്രതിഫലനം ബുദ്ധിയിലുണ്ടാകുന്നു. ആ ആഭാസസഹിതമായ ബുദ്ധി ദേ 

ഹേസ്വിയാടികളെ ഞാനെന്നഭിമാനിക്കുന്നു. ബുദ്ധിഗതചൈതന്യയപ്രതിബിംബത്തിന്നു വി 
ജ്ഞാനാത്മാവെന്നും അഹമ്കാരം എന്നും പേരുണ്ടു് . ഈ ആത്മാവാണ്” കത്താവും ഭോക്താ 
വും. നിര്വിശേഷനാകയാത് ബുദ്ധ്യാദിസംബന്ധമില്ലാതിരിക്കുന്ന കൂടസ്ഥാസംഗചൈത 
.ന്യാത്മാവല്ല. കമ്മകത്താവും ഭോക്താവും ബുദ്ധ്യാദി സകല പ്രകൃത്യംശങ്ങളും മൂലപ്രകൃതി 

യില്_അജ്ഞാനത്തില്_ ലയിച്ചിരിക്കുന്ന സുഷുപ്പ്്യവസ്ഥയില് കമ്മങ്ങളൊന്നമില്ലെന്നും 
ആത്മാവ് ആ അവസ്ഥയില് അഭ്ഞാനസാക്ഷിയായും സുഖസ്വരൂപനായും വിളങ്ങുന്നു 
ണ്ടെന്നും സാധാരണന്മാക്ടപോലും അറിവാന് സാധിക്കുന്നതാകയാല് ആത്മാവ് ഒരുകാല 
ത്തിലും ഒരുവിധത്തിലുമുള്ള കമ്മങ്ങളെയും ചെയ്യുന്നില്ല. സുഖടുഃഖാടിസംസാരബന്ധത്തില് 



964. പതിനെട്ടാം അദ്ധ്യായം 

അകപ്പെട്ടിട്ടുമില്പ, എന്നു ഗുരുവില്ന്നിന്നും ശ്രുതിസ്തതികളില്ന്മിന്നും കേട്ടിട്ടും അതിനെ 
വിശ്വസിക്കാതെ പിന്നെയും ആത്മാവില് വിജ്ഞാനാത്മകൃതങ്ങളായ കമ്മങ്ങളെ ആരോ 
പിക്കുന്നവന് ആരോ അവന് അകൃതബുദ്ധിയും ഭുമ്മതിയുമാകുന്നു. ആടുമാടുകളെ മേച്ചനുട 
ക്കുന്ന പ്രാകൃതപുരുഷനെയല്പ ഭഗവാന് അകൃതബുഭ്ധി, ഭൂമ്മതി എന്നു ശകാരിച്ചിരിക്കുന്നത്' 
എന്നു ധരിക്കേണം. വളരെവളരെ ആനന്ിപ്പിക്കുന്ന പുവ്വപക്ഷങ്ങളും അവയ്യംള്ള സിദ്ധാ 
ന്തപക്ഷങ്ങളും എടുത്തുകാണിപ്പാനവകാശമുള്ള ഈ ഭാഗത്തെ ഈവിധം സംഗ്രഹിച്ചതില് 

ഞാന് സ്വയമേവ അതൃപ്യനാണ്'. ബഹുജനങ്ങഠംക്കു രചിക്കാതെ വരുമോ എന്ന ഭയ 
ത്താല് ഇത്ര മതിയെന്നു വെക്കുന്നു. 

11. യസ്യ നാഹം കൃതോ ഭാവോ ബുദ്ധിര്യസ്യ) നലിപ്യതേ 

ഹത്വാപി സഇമാംല്ലോകാ ന്നഹന്തി ന നിബക്ഷൃതേ. 

യസ്യ--യാതൊരുവന്ന് ; ന അഹംകൃതഃ ഭഓവഃഞാന് ചെയ്തുവെന്ന ഭാവമില്ലെയോ, യസ്യ 
ബുദ്ധിടേയാതൊരുവന്െറ ബുദഭ്ധി,നലിപ്യതേടകമ്മത്തോടു സംബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ലെയോം 
സ്വംഅവന്, ഇമാന് ലോകാന്--ഈ ലോകങ്ങളെ, ഹത്വാപിടഹനിച്പുവെങ്കിലും നഹന്തിം 
ഹസിക്കുന്നില്ലം ന നിബദ്ധ്യതേട-ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നതുമില്ല. 

കത്താവല്ലാത്ത ആത്മാവില് കമ്മം ആരോപിക്കുന്നവന് വേദാന്തശ്രവണാടികാം 

എത്രതന്നെ ചെയ്തിരുന്നാലും ആത്മസ്വരൂപം അറിയാത്ത ഭുമ്മതിതന്നെ എന്നുറപ്പിച്ചശേ 
ഷം ശ്രുത്യാചായ്യുപ്രസാദലാഭത്താലും നിരന്തരശ്രവണമനനനിദിധ്യാസനാദികളാലും ആത്മ 
തത്വമറിഞ്ഞതി നാല് ആത്മാവ് അകത്താവുതന്നെയെന്നറിഞ്ഞ സുമതിയുംപണ്ഡിതനുമായ 

യാതൊരുവന് ശരീരയാത്രക്കാവശ്യമായതോ അല്ലാത്തതോ ആയ യൃദ്ധാദികായ്യുങ്ങളില് ഏ 
തൊരുവിധം കമ്മം ചെയ്യുന്നതായാലും ആ കമ്മം അവനെ ബന്ധിക്കുകയില്ല, എന്തുകൊ 
ണ്ടെന്നാല് ആത്മാവായ അവന് കത്താവല്ലാത്തതുകൊണ്ടുതന്നെ എന്നു സിദ്ധാന്തപക്ഷ 

ത്തെ പ്രതിപാടിക്കുന്നു:-_ഇഈശ്വരപ്രീത്ൃത്ഥം ബഹുജന്മങ്ങളില് നടത്തിയ സാത്വികകമ്മ 
അ്ങംനിമിത്തം ശുദ്ധാന്തകരണനായ യാതൊരുവന്നു ആത്മാവല്ലാത്ത ദേഹേവ്രിയാദികളാ 
ത ആചരിക്കപ്പെടുന്ന കമ്മങ്ങളില് ഞാന് ചെയ്തുവെന്ന ഭാവമില്ലാതിരിക്കുന്നുവോ അവന് 
ഈ ലോകത്തെത്തന്നെ യുദ്ധത്തില് സംഹരിച്ചാലും ആ കമ്മത്തില് കത്തുത്വബുദ്ധിയില്പാ 
ത്തവനാകയാല് ആ കമ്മങ്ങളുടെ ഫലം അവനെ ബന്ധിക്കുന്നില്ല. അറിയുന്നവന് ആത്മാ. 
അറിയപ്പെടുന്ന വസ്ത്രക്കഠം ദേഹേസ്റ്രിയാടികഠം. അവയാല് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കമ്മങ്ങളുടെ 
സാക്ഷിയായിട്ടു ജ്ഞാനാനന്ദസ്വരുപനായ ആത്മാവു വിളങ്ങുന്നു. ആ ആത്മാവായിത്ത 
ന്നെയിരിക്കുന്നപന് ജ്ഞാനി. ജ്ഞാനീത്വാത്മൈവമേമതം, എന്ന് മുമ്പെ പലഫട്ടങ്ങളി 
ലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിനെ ശ്രുതിയുക്ത്യനുസാരേണ ഇവിടെ ഉപപാടിച്ചതായിട്ടു കണ്ടുകൊ 
ള്ളേണം. 

18. ജ്ഞാനം ജേഞയം പരിജ്ഞാതാ ത്രിവിധം കമ്മചോദനാ 

കരണം കമ്മ കത്തേതി ത്രിവിധഃ കമ്മസംഗ്രഹഃ. 

ജ്ഞാനം അറിവ്; ജേഞയം-അറിയപ്പെടവാന് യോഗ്യമായ വസ്തു, പരിജ്ഞോതാ- അറിയു 
ന്നവന് എന്ന ഭേടത്താത്, കുമ്മചോദനാടകമ്മപ്രേരണാരൂപമായ വേദവിധി, ത്രിവിധാടമൂ 
ന്നുവിധത്തിലാകുന്നു, കരണംടസാധനഭൂതമായ ദ്രവ്യാദി, കമ്മം-യാഗാടി, കത്താടചെയ്യുന്ന 

വന് എന്നു, തരിവിധഃ-മൂന്നുവിധം, കമ്മസംഗഹഃടകമ്മസ്വരൂപം. 

നന്മതിന്മ എന്ന രൂപത്തില് കാണപ്പെടുന്ന സകല കമ്മങ്ങളും നടത്തുന്നത് അധി 
ഷ്ലാനാടിപഞ്ചകമായിരിക്കേ ഞാന് ചെയ്തുവെന്നഭിമാനിക്കുന്ന ഒര്ബുദ്ധിക്കു സംസാരബ 

സ്ധവും, അകര്ത്തുത്വബുഭ്ധിയുള്ള വിട്വാനായ സുമതിക്കു ബന്ധമില്ലായ്യയും ഉറപ്പിച്ചശേഷം 
ആ പരിശുദ്ധജ്ഞാനം അന്തഃകരണശുദ്ധിനിമിത്തമേ ഉണ്ടാകയുള്ളു. അതിന്നും കാരണം സാ 
ത്വികകമ്മാനുഷ്ലാനം.- അതിനാല് സാത്വികകമ്മമേ ചെയ്യാവു എന്നുറപ്പ്രിക്കവാന് ഭാവിക്കുന്ന 
ഭഗവാന് കമ്മകാരണവും കമ്മസ്വജൂപവും സാത്വികം രാജസം താമസം എന്ന ഭേദത്താല് 

മൂമ്മൂന്നുവിധത്തിലാണെന്നും കമ്മകാരണംതന്നെ മൂന്നുവിധമാണെന്നും അതുപോലെ കമ്മസ്വ 
രൂപവും മൂന്നുവിധമാണെന്നും വിഭജിച്ചുകാണിക്കുന്നു.__കമ്മങ്ങഠം ഉണ്ടാവാന് കാരണം യാ 
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തൊന്നോ അതിനെയാണ് കമ്മചോദനാ_വേദവിധി എന്നു പറയുന്നത്. അതു മൂന്നുവിധം. 
കത്തവ്യകമ്മത്തെകറിച്ചുള്ള അറിപ്പ് _ജ്ഞാനം, അറിവിന്നു വിഷയമായ കമ്മം ജേഞയം, അ 
ദിയുന്നവന് ജ്ഞാതാവ്. ബുദ്ധിപൃത്തിയില് പ്രതിഫലിച്ച ചൈതന്യം. പ്രമാതാവ്. വിജ്ഞാ 
നാത്മാവ്' എന്ന നാമങ്ങളാല് പറയപ്പെടുന്ന ജീവന് എന്നത്ഥം. അറിവിനെ അറിയുന്നവ 
൯ എന്നതില് അറിവില്ലായ്യയേയം അറിയുന്നവന് എന്നും ഉഠംപ്പെടും. എനിക്ക്” ഈ പദാ 
ത്ഥത്തെക്കുറിച്ചറിവുണ്ടു്, അറിവില്ല. എന്നറിയുന്നവനെയാണ് വിജ്ഞാനാത്മാവെന്നു പറ 

ഞ്ഞത്. അപ്പ്യോഠം പദാത്ഥജ്ഞാനുവും പദാത്ഥവും വിജ്ഞാനാത്മാവിന്െറ വിഷയം എന്നു 

കണ്ടുകൊള്ളേണം. ഇങ്ങിനെ ജ്ഞാനം ജേഞയം പരിജ്ഞാതാവ്' എന്ന മൂന്നാണ് പുരുഷ 
നെ കമ്മത്തില് ഏപ്പെടുത്തുന്നത്' എന്നു സാരം. കമ്മസ്വരൂപവും മൂന്നുവിധത്തിലാകുന്നു. 
ഒന്നാമതായിട്ടു കരണം. ഇന്രിയങ്ങഠം. വാഗാടികമ്മേസ്്രിയങ്ങളഞ്ചും ശ്രോത്രാദിജ്ഞാനേസ്രി 
യങ്ങളഞ്ചും പുറത്തുള്ള പത്തിന്ദ്രിയങ്ങം. മനസ്സ്, ബുദ്ധി എന്ന രണ്ടും ഉള്ളിലുള്ള ഇനിയ 
ങ്ങഠം. ഇങ്ങിനെ 15ന്നുംകൂടി കരണം എന്ന സംജ്ഞചെയ്തു, ഈ ഇന്്ിയാടികഠംക്കിഷ്ടമായ 
യാതൊന്നിനേക്കുറിച്ചാണോ പ്രവൃത്തി ആയതാണ് ദവ്യാദിസാധനവിഷയകമായ കമ്മം. 
ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പ്രവൃത്തിപ്പിക്കുന്നവന് കത്താവ്. ഇങ്ങിനെ കരണം_കമ്മം_കത്താവ' എന്ന 
മൂന്നില് കമ്മസ്വരൂപം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. 

10. ജ്ഞാനം കമ്മച കത്താച ത്രിധൈവ ഗുണഭേദതഃ 

പ്രോച്യതേ ഗുണസംബ്യാനേ യഥാവമ്ല്യണ താന്യപി. 

ഗുണസംഖ്യാനെട:സാംഖ്യശാസ്ത്രത്തില്, ജ്ഞാനംടഅറിവും,കമ്മച-കമ്മവും, കതര്താചടക 

ത്താവും, ഗുണഭേടതഃ-ഗുണഭേദംനദിമിത്തം, ത്രിധാ ഏവടമൂന്നുവിധത്തില്തന്നെയെന്ന്'ം 
പ്രോച്യഭതടസ്ററഷ്ടുമായി പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, യഥാടശാസ്ത്രാനുസരണം താനി അപിടഅ 
വയേയും, ശ്ൃണുംകേട്ടുകൊഠംക. 

പദാത്ഥങ്ങളെകറിച്ചുള്ള അറിവും, അവയെക്കറിപ്പുള്ള ഇന്യിയവ്യാപാരവും, വ്യാപ 

രിപ്പിക്കുന്ന കത്താവും സത്വാദി മൂന്നുവിധ ഗുണകായ്യുങ്ങളാകയാല് മൂന്നുവിധത്തില്തന്നെ 
യാണ്, പ്രകാരാന്തരമില്പ എന്നു ഗുണങ്ങളെകറിച്ചു പ്രതിപാടിക്കുന്ന കപിലന് മുതലായ 
ആചാജ്ടുന്മാരാത സാംഖ്യം എന്ന ശാസ്ത്രത്തില് സ്പഷ്ടമായി പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആശാ 
സ്റ്രാനുസരണം ഞാന് പറയുന്നതായ ആ ഗുണകമ്മകത്തുഭേദങ്ങളെയും നീ ശ്രദ്ധാപൂവ്വം 

ക്കേട്ടുകൊഠംക. ജ്ഞാനകമ്മകത്തൃ ഭാവങ്ങഠം ഭിന്നങ്ങളാകയാല് താമസരാജസഭാവങ്ങളെയു 

പേക്ഷിച്ച സാത്വികഭാവങ്ങളെ മാത്രമേ മോക്ഷേച്ഛുയുള്ള പുരുഷന് സ്വീകരിക്കാവ്യവെന്നു 
ബോധിപ്പിക്കുവാനാണ്' ഭഗവാനീവിധം വിവരിക്കുന്നതെന്നു ശ്രദ്ധാപൂവ്വം ധരിക്കേണം. 

20. സവ്ൃഭതേഷുയേനൈകം ഭാവമവ്യയ മീക്ഷതേ 

അവിടഭക്തം വിഭക്തേഷു തല്ജ്ഞാനം വിദ്ധി സാത്വികം, 

വിഭക്തേഷുടവിഭജിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന, സവ്ൃഭതേഷും-സവ്വശരീരങ്ങളില്, അവിഭക്തം 
വിഭാഗമില്ലാത്തതായും, ഏകം-ഏകരസമായും, അവ്യയംടനാശമില്ലാത്തതായുമിരിക്കുന്ന, ഭാ 
വംടഭാവത്തെ_സത്യമായ പ്രതൃഗാത്മാവിനെ_യേനടയാതൊന്നിനെക്കൊണ്ടു, ഈക്ഷതെം- 
കാണുന്നുവോ, തല്്ജ്ഞാനംട-ആ അറിവ്, സാത്വികംടസത്വഗുണത്തില്നിന്നുണ്ടായതാണെ 
ന്നു; വിദ്ധിടനീ അറിഞ്ഞകൊഠാംക. 

ജ്ഞാനം മൂന്നുവിധം എന്നുകാണിപ്പാന് ഭാവിക്കുന്ന പരമഗുരു ഭഗവാന്ശ്രികൃഷ്ണുന് 
ബഹുജന്മങ്ങളില് സത്വപ്ൃത്തിയോടുകൂടെ സവ്വയകമ്മങ്ങളുടേയും ഫലത്തെ ആഗ്രഹിക്കാതെ 

ഇരശ്വരാപ്്യണബുദ്ധിയോടുകൂടെ അനുഷ്ടിച്ചതായ സാത്വികകമ്മത്തില്നിന്നുണ്ടായ യാതോര 
ന്തഭകരണം ഒരിക്കല് കേകക്കുന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ സാരാത്ഥം ധരിപ്പാന് സമത്ഥമായിരിക്കു 

ന്നുവോ ആ അന്തഃകരണത്തില്ന്നിന്നുത്ഭവിക്കന്നതും ഏകനായ ആത്മാവിനെ സവ്ൃതൂസമ 
നായിട്ടു കാണുക എന്ന ലക്ഷണത്തോടുകൂടിയതുമായ സാത്വികജ്ഞാനത്തിന്െറ ലക്ഷണം 
പഠറയുന്നു:-_നാമം. രൂപം, ജാതി, ഗുണം; ക്രിയാ എന്ന വിശേഷങ്ങഠാക്കു കാരണമായ അ 
വിദ്യാധമ്മങ്ങഠംനമിത്തം പരസ്സ്റരം ഭിന്നങ്ങളായികാണപ്പെടന്ന സര്വ്വശരീരങ്ങളിലും_അ 

വ്യക്തം മുതല് സ്ഥൃലശരീരംവരേയുള്ള സ്ഥാവരജംഗമങ്ങളായ സകലത്തിലും വിഭജിക്ക 



950 പതിനെട്ടാം അഭ്ധ്യായം 

പ്പെടാതെ ചിദേകരസമായിട്ട ഘടമഠാടികളില് എങ്ങും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നതും നാമരൂപാ 
ദികളോട സംബന്ധമില്ലാത്തതിനാല് അവയുടെ നാശാവസ്ഥയില് അതോടുകൂടെ നശിക്കാ 

ത്തതും ഭൂതങ്ങളുടെ ഉല്പത്ത്യാദ്യവസ്വഥകളില് ഉല്പത്ത്യാദിധമ്മ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ നിച്ി 

ശേഷമായും അഖണ്ഡമായുമിരിക്കുന്ന ഭാവത്തെ_സദൃപനായ പ്രത്യഗാത്മാവിനെ_അഖ 
ണ്ഡാകാരവൃത്തിയോടുകൂടിയ ഏതൊരു ജ്ഞാനത്താല് വിദ്വാന് കാണുന്നുവോ ആ ജ്ഞാനം 

അദദ്ലൈതസ്വരൂപവും രണ്ടുണ്ടെന്നുള്ള ഭൂമത്തേനശിപ്പിക്കുന്നതുമായ സാത്വികജ്ഞാനുമാ 

ണെന്നറിഞ്ഞകൊഠാംക. ബഹുജന്മങ്ങളിതചെയ്തു പുണ്യയകമ്മപരിപാകരുപമായ ശുക്ധസത്വ 
ത്തില്നിന്നുണ്ടായതുകൊണ്ടതിനെ സാത്വികം എന്നു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ അറിവുമാ 

തൂമേ വിദേഹമുക്തിയെ സാധിപ്പിക്കുകയുള്ളവെന്നറിഞ്ഞകൊഠംക എന്നഭിപ്പായം. 

21. പൃഥക്ത്വേനതു യല്ജ്ഞാനം നാനാഭാവാന് പൃഥഗ് വിധാന് 

വേത്തി സ്വേഷു ഭൂതേഷു തല്ജ്ഞാനം വിദ്ധി രാജസം. 

തു-എന്നാത്, സവ്വേഷ്യഭ തേഷു--സകല ഭൂതങ്ങളിലും, പൃഥക്ത്വേന-വെവ്വേറെയായിട്ടു, നാ 
നാഭാവാന്ടബഹുവിധജീവാത്മാക്കളെ, പൃഥഗ് വിധാന്ടഅന്യോന്യവിലക്ഷണങ്ങളായിട്ടും 
യത്ജ്ഞാനം-യാതൊരുജ്ഞാനും. വേത്തിട അറിയുന്നുവോ, തല്ജ്ഞാനം-ആ ജ്ഞാനം, രാജ 

സംവിദ്ധിടരജോഗുണത്തില്നിന്നുണ്ടാകുന്നതാണെന്നറിഞ്ഞ കൊടംക. 

രാജസജ്ഞാനലക്ഷണം പറയുന്നു!--ഇതു മുമ്വെപറഞ്ഞതുപോലെ പരിശുദ്ധമല്ല 
എന്നു കാണിപ്പാന് *തു""ശബ്ദും. നാനാവിധ മലിനവാസനകളോടുകൂടിയ യാതൊരു പുരു 

ഷ൯, ദേവന്മാര്, ജൂഷികഠം, മനുഷ്യര് മുതലായ സകലശരീരങ്ങളിലും ഒരേ ഒരാത്മാവല്ല. 
ഓരോ ശരീരത്തിലും ഭിന്നഭിന്നങ്ങളായ ജീവാത്മാക്കളാണ്' വസിക്കുന്നത്. അതു സ്വാഭാവി 
കംതന്നെ. സുഖടഖാദിഭേടങ്ങഠം കാണപ്പെടുന്നതുകൊണ്ടു ആ ജീവാത്മാക്കഠം ഒന്നു മ 

റെറാന്നിനോടു തുല്യമല്ല. ഭിന്നസ്വരുപം ഉള്ളതാണ്. എന്നിപ്രകാരം ഏതൊരറിവുകൊണ്ടെ 

അവിദ്വാന് അറിയുന്നുവോ. ഇവന്െറബോധം സ്വതെതന്നെ ജീവാത്മാക്കഠംക്കുടേദമുണ്ടു'. 
ജനുനമരണാദിവികാരങ്ങളുണ്ടു". സുഖഭ॥ഖാദികളെ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്' എന്നാകുന്നു. ഇതു 

യജ്ഞദാനാദികമ്മഫലമായി പരിണമിച്ചതായ അന്തഃകരണത്തില്നിന്നുണ്ടാകുന്ന അറിവാ 
കുന്നു. ഫലകാഠംക്ഷക്കു കാരണമായ രജോഗുണത്തില്ഡിന്നുണ്ടാകുന്ന ഈ അറിവു ഇനിയും 

ജന്മമരണാദിബന്ധത്തെയല്ലാതെ മുക്തിയെ സാധിപ്പിക്കുന്നതല്ലെന്നു ധരിച്ചുകൊഠംക എ 
ന്നഭിപ്രായം. ജീവന്െറ ഉപാധിയായ അന്തഃകരണധമ്മത്തെ ജീവനില്_ആരോപിച്ചതിനാ 

ല് അയ്ഥാത്ഥജ്ഞാനുമായ ഇത് ഭൂമത്തില് ഉലാംപ്പെടുന്നു. ഭൂമമോ രജോഗുണകായ്യു൦. അതി 

നാല് ഈ ജ്ഞാനം രാജസം. ഇതിനെ മുമുക്ഷുക്കഠം സച്ഛ്ാസ്്രസാധുജനസേവയാല് പരി 

തൃജിപ്പാന് പരിശ്രമിക്കേണം എന്നഭിപ്പായം. 

ളള, യത്തുകൃത്സ് നവദേകസ്തിന് കായ്യയേ സക്തമഛ്ൈതുകം 

അതത്വാത്ഥവടല്ലംച തത്താമസമുദാഹ്ൃതം. 

തും-എന്നാല്., ഏകസ്തിന് കായ്യേ--ഒരു കായ്യുത്തില്, കൃത്സ്'നവത് ടപരിപുള്്്ലമായിട്ട്, സ 
ക്തം--ചേന്നിരിക്കുന്നതും, അഛഹൈതുകംടഹേതുവോഴടുകൂടാത്തതും൭ അതത്വാത്ഥവത് തത്വ 
മായ അത്ഥത്തോടുകൂടാത്തതും. അല്പം ചടനികൃഷ്ഠവുമായ, യത് ജ്ഞാനം-യാതൊരു ജ്ഞാന 
മോ, തത് താമസം-അത്' തമോഗുണകായ്യമാണെന്ന് ച കുദാഹൃതംടപറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 

തമോഗുണത്തില്നിന്നുണ്ടായ ജ്ഞാനത്തിനെറ ലക്ഷണംപറയുന്നു:__ഈ ജ്ഞാനം 

മുമ്വെപറഞ്ഞ രണ്ടില്നിന്നും ഭിന്നമാണെന്നു “*തു""ശബ്ദുംകൊണ്ടു സ്തചിപ്പിച്ചശേഷം ആ 
ജ്ഞാനത്തിനെറ സ്വരൂപത്തെ വിശദമാക്കുന്നു: കായ്യയം എന്നു വാക്കിന്നു ഏതെങ്കിലും ഒന്സി 

തന്മിന്നുണ്ടായ പരിഛിന്നവും നശ്വരവുമായ പടാത്ഥം എന്നത്ഥം. ശരീരം പഞ്ചഭ്ൂതങ്ങ 
ട്ലില്നിന്നുണ്ടായതാകയാല് അതൊരു കാഷ്യയദവ്യമാകുന്നു. ഇതുപോലെത്തന്നെ പ്രതിമാടിക 
ളെല്ലാം കായ്ുദ്വ്യങ്ങഠം. ഈ വിധമുള്ള ഒരു കാഷ്യയത്തില്_ ദേഹം എന്നോ ഇരശ്വരനെന്നൊ 
ഇരശ്വരപൂജക്കായി കള്ളിക്കപ്പെടന്ന ഒരു പ്രതിമയെന്നോ എടുക്കാം. -ആ ഒന്നില്_ദേഹ 
ത്തില് അടങ്ങിയതുതന്നെ ആത്മാവ് ആ പ്രതിമയില്തന്നെ ഇരശ്വരന് പരിപൂര്ണന്_ 
എന്നിങ്ങിനെ ദൂഡ്ധമായ നിശ്ചയമുണ്ടാകുന്നുവെയ്മില് ആ അറിവു ബഹുജ ങ്ങളില് തമോ 



ശ്രീമല്ഭഗവല്ഗീത ഇട 

ഗുണത്തെ ആശ്രയിച്ചുചെയ്യു കമ്മവാസനകളുടെ ഫലമാകയാല് താമസമായ്യമാകുന്നു. ഈ 
ജ്ഞാനം ഹേതുവോടു കൂടിയതല്ല. യുക്തിപൃവ്വം കാരണംപറവാന് സാധിക്കുന്ന ഒന്നല്ല. ദേ 

ഹംതന്നെ ആത്മാവു. അതില്നിന്നന്യമായിട്ടൊരാത്മാവില്പല എന്നു പറയുന്ന ഒരാളോടു ക 

ണ്ണം അടച്ചു കിടക്കുന്ന നിങ്ങം സ്വപ്തത്തില് പലതും കാണുന്നില്ലെയോ? പല ദിക്കിലും 
സഞ്ചരിച്ചു, സുഖിച്ചും ഭഃഖിച്ചും എന്നുള്ള പല സംഗതികളും ഒരു സ്ഥലത്തില് അനങ്ങാ 
തെ കിടക്കുന്ന ദേഹംകൊണ്ടാണോ നടത്തിയത്” എന്ന ചോദ്യത്തിന്നു മതിയായ കാരണം 
പറവാന് കഴികയില്ല. അതുപോലെ പ്രതിമയില്ത്തന്നെ ഇരശ്വരനുള്മ എന്നു വാദിക്കുന്ന 

തും ഉറപ്പിക്കുവാന് സാധിക്കുകയില്ല. ദേഹംതന്നെ ആത്മാവെങ്കില് ദേഹം നശിക്കുമ്പോഠം 
ആത്മാവും നശിച്ചുവെന്നും, പ്രതിമതന്നെ ഇരശ്വരന് എന്നാണെങ്കില് പ്രതിമയുടെ ഏതെ 
തിലും ഒരംശം പൊട്ടിപ്പോയാല് ഇരശ്വരന്െറ ആ അവയവം മുറിഞ്ഞ. പ്രതിമ തീരെ 
നശിച്ചാല് ഈശ്വരനും മരിച്ചുവെന്നിങ്ങിനെ പലവിധ ദോഷങ്ങളും ഉള്ളതുകൊണ്ടു ഈ 
ഇഞ്ഞാനും തത്വാത്ഥത്തെ സ്ത്ൃശിക്കുന്നില്പ. അല്ല ഫലമേ ഇതില്നിന്നു കിട്ടുന്നു. അതിനാല് 
ഈ ജ്ഞാനം നികൃഷ്ടം സാത്വികജ്ഞാനം മോക്ഷസാധനും. രാജസജ്ഞാനം സ്വഗ്ലാദിപു 

ബ്യലോകസാധനം. അതുകൊണ്ടുഅതു രണ്ടും ഉത്തമം, മധ്യമം എന്ന നിലയില് സ്വീകരി 
ഒരൊം. ഇപ്പ്യോഠം പറഞ്ഞ താമസജ്ഞാ൯നമോ കേവലം മൂഡവ്യവഹാരംമാതും. ജനനമര 

ണടുഃഖപരമ്പരകഠംക്കു കാരണം. അതിനാല് നികൃഷ്ടം എന്നുറപ്പോടുകൂടെ രാജസതാമസ 

ജഞാനമുള്ളവര് അവയെ സച്ഛ്ാതൃസതഗുരുസേവകൊണ്ടു പരിഹരിച്ചു സാത്വികട്ഞാനം 
സമ്പാദിക്കേണം, അല്പാത്തവക്കു മോക്ഷത്തിന്നവകാശമില്ലെന്നു സൂചിപ്പിച്ച. 

28, നിയതം സംഗരഹിത മരാഗദ്വേഷതഃ കൃതം 

അഫലപ്പേപ്സനാ കമ്മ യത്തല് സാത്വികമുച്യതേ. 

നിയതംടവിഹിതവും, സംഗരഹിതംടകത്താവു ഞാനെന്ന അഹംഭാവത്തോഴുകൂടാത്തതും. 
അരാഗദ്വേഷതഃടരാഗദ്വേഷങ്ങളോടുകൂടാതിരിക്കുന്നതും, അഫലപ്പേപ് സുനാടഫലകാംക്ഷ 

യില്ലാത്തവനാല്, കൃതംടചെയ്യുപ്പെടന്നതുമായം കമ്മയത് 'ടകമ്മം യാതൊന്നോം രത്'ടഅത് 
സാത്വികംടസത്വഗുണകായ്യും എന്ന്; ഉച്യതേടപറയപ്പെടുന്നു. 

കമ്മത്തിനെറ മൂന്നുവിധ ഭേദങ്ങളെ കാണിപ്പാന് ഭാവിക്കുന്ന പരമഗുരു:-_മുമുക്ഷയ 
ക്കഠം അനുഷ്ലിക്കേണ്ടതായ സാത്വികകമ്മസ്വരൂപത്തെ ആദ്യം പറയുന്നു:--ശ്രൂതിസ്തൃതിക 
ജാല് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട യജ്ഞം തപസ്സ്” ദാനം മുതലായത്, ഞാന് എന്ന ഭാവത്തോടുകൂടാ 
തിരിക്കുന്നത്. സുഖസാധ്യമായതില് താല്പയ്യും,ഭഃഖസാധ്യം എന്നുകാണുമ്പോഠം ദ്വേഷം, 
എന്ന രണ്ടും ഇല്ലാത്തത്; ഫലകാംക്ഷയില്ലാത്തവനാല് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്; എന്ന ലക്ഷണം 
തികഞ്ഞ കമ്മം സത്വഗുണാഭിവൃദ്ധിയില്നിന്നുണ്ടാകുന്നതാകയാല് സാത്വികം എന്നു പറ 
യപ്പെടുന്നു. 

94. യത്തു കാമേപ് സനാ കമ്മസാഹംകാരേണ വാ പനഃ 

ക്രിയതേ ബഹുലായാസം തര്ാജസമുദാഹ്ൃതം. 

കാമേപ് സുനാംകമ്മഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നവനും, സാഹംകാരേണ വാ പുനഃടഅഹങ്കാരസ 

ഹിതനുമായവനാല്, ബഹുലായാസംടഅധികം കുഷ്ടപ്പാടോടുകൂടംവണ്ണ്ണം, യല് തൂ കമ്മ 
യാതൊരു കമ്മം, ക്രിയതേ-ചെയ്യുപ്പെടുന്നുവോ, തത്' രാജസംടഅത്" രജോഗുണകായ്യും എ 
ന്ന് ഉദാഹൃതംടപറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 

രാജസകമ്മസ്വരൂപം പറയുന്നു:-- തു ശബ്ദും സാത്വികകമ്മത്തില്വിന്നുള്ള ഭേദ 

ത്തെ കാണിക്കുന്നു. കമ്മഫലത്തില് ആഗ്രഹത്തോടും ഞാന് ഈ കമ്മം ഇന്ന ഫലസിദ്ധിക്കാ 

യിട്ടു ചെയ്യുന്നുവെന്ന അഹംഭാവത്തോടും ആഗുഹത്തോടംകൂടെയും ആചമനാദികളായ ബ 

ഹുവിധാംഗങ്ങളില് ബഹുകഷ്യപ്പാടോടുകൂടെയും യാതൊരു കമ്മം യാതൊരു കത്താവിനാല് 
ചെയ്യപ്പെടന്നുവോ ആ കമ്മം രജോഗുണത്തില്ന്ിന്നുണ്ടാകുന്നതാകുന്നു. ഫലത്തില് ആഗഹ 
വും അഹങ്കാരവും സാത്വികകമ്മത്തിലുണ്ടാകയില്ല. രാജസകമ്മത്തിലതുരണ്ടും ബഹ്വായാ 
സവും ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് വൃത്യാസം. 



പട 
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5. അനുബന്ധം ക്ഷയം ഹിംസാ മനവേക്ഷൃയച പെരരുഷം 

മോഹ ദാരഭ്യയതെ കമ്മയത്തത്താമസ മുച്ചതേ. 

അനുബന്ധം അനുബന്ധത്തെയും; കഷയംട-നാശത്തെയും. ഹിംസാംടപ്രാണിദോഹത്തെ 

യും പെരരുഷംടസാമത്ഥ്യത്തെയും, അനവേക്ഷ്യചംആ ലോചിക്കാതെയും, മോഹാത്'ടഅ 
വിവേകത്താല്, യത് കമ്മ ആരഭ്യതേടയാതൊരു കമ്മം ആരംഭിക്കപ്പെടുന്നുവോം തത്' താ 

മസം ഉച്യതേ-അതു തമോഗുണസംഭവമെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. 

കമ്മത്തോടുചേന്നുണ്ടാകുന്ന കഷ്ടത്തെയും, അനന്തരം ഭാവിയില് ഉണ്ടാകുന്ന ധന 

ക്ഷയം ബലക്ഷയം പുണ്യയക്ഷയം ആയുഃക്ഷയം മുതലായ അനത്ഥത്തെയും പ്രാണികഠക്കു 
ണ്ടാകുന്ന ഉപദ്രവത്തെയും തന്െറ കഴിവിനെയും സാമത്ഥു റയത്തെയുംകറിച്ചു സ്വബുദ്ധികൊ 

ണ്ടാലോചിക്കാതെ അവിവേകത്താല് യാതൊരു കമ്മം ചെയ്യുപ്പെടുന്നവോ ആ കമ്മം തമോ 
ഗുണത്തില്നിന്നുത്ഭവിക്കുന്നതാകയാല് താമസമാണെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. ഇങ്ങിനെ മൂന്നു 
ഗുണങ്ങഠംനിമിത്തം കമ്മങ്ങം മൂന്നുവിധം. 

ഇ. മുക്തസംഗേ/നഹംവാദീ ൃത്യുത്സാഹസമന്വിതഃ 

സിദ്ധ്യസിഭ്ധ്യോന്നിവികാരഃ കത്താ സാത്വിക ഉച്യതേ. 

മുക്തസംഗഭസംഗം ഉപേക്ഷിച്ചും, അനുഹംവാടീഞാന് ചെയ്യുന്നുവെന്നു വിചാരിക്കാതെ 
യും ൃ ത്യത്സാഹസമമ്വിതഃടമധൈയ്യത്തോടും മുത്സാഹത്തോടും കൂടിയും സിദ്ധ്യസിദ്ധ്യോദട 
സിദ്ധിയിലും അസിദ്ധിയിലും, നിവ്വികാരഃ-ഭാവഭേദമില്പാതെയും ഇരിക്കുന്ന, കത്താടകത്താ 
വു", സാത്വിക? ഉച്യതേടസാത്വികനെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. 

ഗുണഭേദംനിമിത്തമുണ്ടാകുന്ന കത്യൃഭേദത്തെ പറവാന് ഭാവിക്കുന്ന ഭഗവാന് സാത്വി 
കകത്തൃ,ലക്ഷണം പറയുന്നു:--- ഫലത്തെ ആഗ്രഹിക്കുക എന്ന കാമവ്ൃത്തിയില്പാതെയും കു 
മ്മാരംഭത്തില് ചെയ്യുകംപതിവുള്ളസങ്കല്പത്തില് ഞാനിതു ചെയ്യുന്നുവെന്നു പറവാന്പോലും 

ഇഫ്യമില്ലാതെയും ആവശ്യമായ ധനം ചിലവുചെയ്ത്ാനും ആ കമ്മത്തിന്നുവേണ്ടി ദേഹാഥ്വാ 

നുംചെയ്ത്ാനും ആവശ്യമായ ധൈയ്യുത്തെ ആശ്രയിച്ചും ആലസ്യംകൂടാതെ ചെ തീക്കാനു 

ത്സാഹിച്ചും കമ്മം നിപ്ധിഘ്ുമായവസാനിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഈശ്വരനില് സമി ചെ 

യ്യുന്നതാകയാല് സാധ്യാസാധ്യങ്ങഥം ഈശ്വരാധിനമെന്ന ദുഡനിശ്ചയംനിമിത്തം സന്തോ 

ഷസന്താപങ്ങളാത വികാരപ്പെടാതെയുമിരിക്കുന്ന കത്താവു സത്വഗുണപ്രധാനിയാകുന്നുവെ 
ന്നു ജൂഷികഠം നിശശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. 

81. രാഗീ കമ്മ ഫലപ്പേപ്പ,ര്ല്ലബ്ലോ ഹിംസാത്മകോ/ശുചിഃ 
ഹഷ്വശോകാന്പിതഃ കത്താ രാജസഃ പരികിത്തിതഃ. 

രാഗീവിഷയാശയുള്ളവനും കമ്മഫലപ്പേപ്'സുഃടകമ്മഫലത്തെ പ്രാപിപ്പാന് ഇച്ഛുയുള്ളവ 
നും ലുബ്ലുഭയമഞാടികമ്മങ്ങളില് ചിലവുചെയ്ത്ാന് മടിക്കുന്നവനും, ഹിംസാത്ത കടപര 
പ്രാണികളെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന സ്വഭാവമുള്ളവനും അശുചിടേശുദ്ധിയില്ലാത്തവനും., ഹഷശശോ 
കാന്ധിതഃടസന്തോഷസന്താപങ്ങളോടുകൂട് യവനുമായ, കത്താടകത്താവു', രാജസ്ഃടരജോഥു 
അവിശിഷ്ടനാണെന്നു, പരികീത്തിതഃടപറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 

രാജസനായ കത്താവിനെറ ലക്ഷണം പറയുന്നു:-_വിഷയസുഖങ്ങളെ അനുഭവി 

ക്കാന് താല്ലയ്യുമാകുന്ന രാഗം ഉള്ളവനും അതുകൊണ്ടുതന്നെ കമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായി ധനാദി 

സമൃദ്ധിയും സ്വഗ്ല്രലോകപ്രാഫ്മിയും ഉണ്ടാവാനാഗ്രഹിക്കുന്നവനും, യജ്ഞാടിപുണ്യയകമ്മ്ങഠം 
ക്കുകൂടി ചിലവു വേണ്ടവിധം ചെയ്യാതെ ധനം കൈവിടാതിരിക്കേണം എന്ന വിചാരമുള്ള 
വനും പരന്മാരെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന സ്വഭാവമുള്ളവനും ശാസ്ത്യോക്തമായ ബാഹ്യാഭ്യന്തരശുദ്ധി 
യില്പാത്തവനും കമ്മങ്ങളൂടെ സാധ്യത്തില് സന്തോഷവും അസാധ്യമാകുമ്പോഠം ടുഃഖവുമുള്ള 

വനായ കത്താവ്്' രജോഗുണം അധി കമുള്ളവനാകയാല് രാജസന് എന്നു മുനികളാത പറ 

യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 

98, അയുക്തഃ പ്രാകൃതഃ സ്തൂബ്ലഃ ശഠോ നൈഷ്കൃതികോ/്ലസഃ 

വിഷാദി ദീര്ഘസൂത്രീച കത്താ താമസ മുച്യതേ. 
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അയുകത3കഅസ്ധിരചിത്തനും, പ്രാകൃതഃടകായ്യാകായ്യങ്ങളറിയാത്തവനും. സ്തബ്ലടകീഴടക്ക 
മില്ലാത്തവനും, ശാഃവഞ്ചകനും, നൈഷ്കൃതികഃപരാവമാനിയും അലസ്വടശ്രഖധ്ധാഹീ 
നനും, വിഷാടീടല്ലേശിക്കുന്നവനും, ടീര്ഘസ്ൃതീ-നീട്ടിവെക്കുന്നവനുമായ, കത്താടകത്താ 
വ് താമസഃ ഉച്യതേടതമോഗുണപ്രധാനിയെന്നു, പറയപ്പെടുന്നു. 

കമ്മത്തിന്നഹവനല്ലാത്തവനും, അസ്ഥിരചിത്തനും കാഷ്യയങ്ങളെ അറിവാന്കഴിയാത്ത 
പാമരനും, മഹാജനങ്ങളില് ബഹുമാനമോ വിനയമോ ഇല്ലാത്തവനും. സ്വകായ്യുമായിട്ടു_മ 
ററാരും അറിയാത്തവിധം എല്ലാവരേയും വഞ്ചിക്കുന്നവനും. ത്രികരണങ്ങളെകൊണ്ടും സ്വാ 
ത്ഥത്തിന്നു മാത്രം പ്രവൃത്തിക്കുന്നവനും, അവശ്യം ശീഘ്രം ചെയ്യേണ്ടതായ കാഷ്യങ്ങളില് ശ്ര 
ദ്ധവെക്കാത്തവനും, കിട്ടിയ വസ്തുവില് സന്നൃപ്ലനാകാതെ ക്ലേശിക്കുന്നവനും, ചെയ്യേണ്ടതി 
നെ ശീഷ്രയം ചെയ്യാതെ ചിരകാലം സീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നവനുമായ കത്താവു തമോഗുണം 

അധികരിച്ചവനാകയാല് താമസനാണെന്൯് മഹഷിമാര് പറയുന്നുണ്ടു്. ഇങ്ങിനെ ത്രിഗുണം 

നിമിത്തം കത്തൃഭേദം മൂന്നുവിധം. 

9. ബുദ്ധേ ഭേദം ധൃതേശ്ചൈവ ഗുണതസ്ത്രിവിധം ശൃണ 
പ്രോച്യയമാനമശേഷേണ പൃഥക'ത്വേന ധനംജയ. 

ബുഭ്ധേടബുദ്ധിയുടേയും., ല്ൃതേഃ ച ഏവടഡ്യതിയുടേയും, പൃഥക് ടപ്രത്യേകം, ഗുണതഃടഗു 
ണംനിമിത്തം, ത്രിവിധം-മൂന്നുവിധത്തെ, അശേഷേണം-സമസ്തമായിട്ടു, പ്രോച്യമാനുംടപറ 
യപ്പെടുന്നതിനെ, ശ്ുണുംകേട്ടുകൊംക. 

കത്താവിന്നുള്ളതുപോലെ കരണത്തിന്നും മൂന്നുവിധം ഭേദമുണ്ടെന്നു കാണിപ്പാന് ബു 
ധ്യാടികളുടെ ഭേദത്തെപ്പറയുന്നു:-_കാഷ്യത്തെ തീച്ചപ്പെടത്തുന്നതായ അന്തമകരണവൃത്തിവി 
ശേഷമായ ബുദ്ധിയുടേയും വിഫലം നേരിട്ടാലും ചലിക്കാതെയിരിക്കുന്നതായ ധ്ൃതിയുടേയും 
ഗുണങ്ങംനിമിത്തമുള്ള മൂന്നുവിധം ഭേദത്തെ പ്രത്യേകമായും സമ്പൂണ്ണ്ണുമായും ഞാന് പറയുന്ന 
തിനെ ഹേ; ധനംജയ! കേട്ടുകൊഠംക. 

80. പ്രവൃത്തിംച നിവൃത്തിംച കായ്യാകായ്യ്യേ ഭയാഭയേ 

ബന്ധം മോക്ഷംചയാ വേത്തി ബുദ്ധിഃ സാ പാത്ഥസാത്വികീ 

പ്രവൃത്തിംചടവിഹിതധമ്മത്തേയും, നിപ്പത്തിംചടനിഷിര്ധധമ്മത്തേയും, കാഴ്യ്യാകായ്യേചെ 
യ്യേണ്ടതും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതുമായവയേയും, ഭയാഭയെംഭയകാരണത്തേയും അഭയകാരണ 
ത്തേയും, ബന്ധംമോക്ഷംചടബന്ധഹേതുവിനേയും മോക്ഷഹേതുവിനേയും, യാവേത്തിക 
യാതൊന്നറിയുന്നുവോ, സാബുദ്ധിഃടആ ബുദ്ധി, സാത്വികിടസത്വഗുണപ്രധാനയാകുന്നു. 

സത്വബുദ്ധിയുടെ ലക്ഷണം പറയുന്നു:-ശ്രൃതിസ്ത്തികഠം വിധിച്ചിരിക്കുന്നതിനേയും 
നിഷേധിച്ചിരിക്കുന്നതിനേയും മോക്ഷാത്ഥി ചെയ്യേണ്ടതെന്ത്? ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതെന്ത് എ 
ന്നതിനേയും, ഏതൊന്നാണോ ഭയത്തെ ജനിപ്പിക്കുന്നത്; ഏതൊന്നാചരിച്ചാല് അഭയ 
സ്ഥാനം ലഭിക്കുമോ; ജന്മജരാമരണാടിരൂപബന്ധത്തിന്നു കാരണം എന്താകുന്നു സംസാര 
സങ്കടത്തില്നിന്നു മോചനം എങ്ങിനെ സിദ്ധിക്കും എന്നീ സംഗതികളെ ഏതുവിധമായ 

അന്തഃകരണവ്ൃത്തി രൂപബുദ്ധികൊണ്ടു പുരുഷന് അറിയുന്നുവോ ആ ബുദ്ധി ബഹുജന്മത്തില് 
ചെയ്തു സാത്വകകമ്മവാസനാത്മകമാകയാല് സാത്വികിയെന്നറിഞ്ഞകൊഠംക. സംസാര 
ബന്ധത്തെ വഭ്ധിപ്പിക്കുന്നതു പ്രവൃത്തിമാഗ്ലും. അതിനെ നശിപ്പിക്കുന്നതു നിപ്ൃത്തിമാഗ്ഗും എ 
ന്നും വ്യാഖ്യാനിക്കാം. 

91. യയാ ധമ്മമധമ്മംച കായ്യുംചാകായ്യയ മേവച 

അയഥാവല് പ്രജാനാതി ബുദ്ധിഃ സാ പാത്ഥ രാജസി. 

ധമ്മംടവിഹിതം, അധമ്മംടപ്രതിഷിദ്ധം, കായ്യുംട ആനുകൂല്യം, അകായ്യുംചടപ്രാതികൂല്യം,ം 
അയഥാവത്ടവേണ്ടവിധമല്പാത്തതായിട്ടു, യയാടയാതൊന്നിനാല്, പ്രജാനാതിടഅറിയുന്നു 
വോ, സാബുദ്ധിഭടആ ബുദ്ധി, പാത്ഥ-അജജുന॥!, രാജസീ-രജോഗുണകായ്യുമാകുന്നു. 



960 പതിനെട്ടാം അഭ്ധ്യായം 

രാജസീബുദ്ധിയടെ ലക്ഷണം: ശ്രൂതിസ്തുതികളാല് വിഹിതമെന്നും അവിഹിതമെ 
ന്നും നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടതിനെ ശരിയായറിയാതെ സംശയവിലയിത കരുതുന്നതും ദേശകാ 
ലാനുസരണം ചെയ്യേണ്ടതിനേയും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതിനേയും യഥോചിതം പ്രവ്ൃത്തിക്കാ 
തെയും ഇരിക്കാനിടവരുന്നതു യാതൊരു ബുങ്ധിനിമിത്തമോ ആ ബുദ്ധി രജോഗുണപ്രധാന 
യാകയാല് രാജസിയെന്ന്' ഹേ അജ്ജുന് നീ അറിഞ്ഞകൊടാംക. 

88. അധമ്മം ധമ്മമിതിയാ മന്യതേ തമസാ വൃതാ 

സപ്യാത്ഥാന് വിപരീതാംശ്ച ബുദ്ധിഃ സാ പാത്ഥ താമസി. 

അധമ്മംടഅധമ്മത്തെ, ധമ്മം ഇതിടധമ്മമാണെന്നും, സവ്വാത്ഥാന്-സകലസംഗതികളേയും, 

തമസാടഅന്ധകാരത്താത, ആവ്ൃതാ-മറഷ്ക്കപ്പെട്ടതായ, യാടയാതൊരുബുദ്ധി, വിപരീതാന്ട 
വിപരീതങ്ങളായിട്ടു, മന്യതേടവിചാരിക്കുന്നുവോ, സാബുദ്ധിഃടേആ ബുദ്ധി, താമസീടതമോ 
ഗുണകായ്യുമാകുന്നു. 

അന്ധകാരപ്രായമായ തമോഗഥുണത്തിന്െറ വ്യ്യാഫ്തരിനിമിത്തം ഇരുളടഞ്ഞതുകൊണ്ടെ 

യാതൊരുബുദ്ധി അധമ്മത്തെ ധമ്മമെന്നും കായ്യത്തെ അകാര്യമെന്നും പ്രയോജനകരമായത്॥। 

നെ വിഷ് പ്രയോജനമെന്നും ഇങ്ങിനെ സകല സംഗതികളേയും വിപരിതമായിട്ടു കരുതുന്നു 
വോ അതു തമോഗുണത്തില്നിന്നുണ്ടായതാകയാല് താമസിബുഭ്ധിയെന്നു ഹേ പാത്ഥ! നീ 

/ അറിഞ്ഞകൊടാംക. 

89. ധൃത്യഠ യയാ ധാരയതേ മനഃ പ്രാണേന്ദ്രിയശ്രിയാഃ 

യോഗേനാവൃഭിചാരിണ്യാ ധൃതി സാ പാത്ഥ സാത്വികി. 

യോഗേനുടയോഗത്താത്, അവ്യഭിചാരിണ്യാടവ്യഭിചരിക്കാതിരിക്കുന്ന, യയാധ്യത്യാടയാ 
തൊരു ധാരണകൊണ്ടു, മനഃ പ്രാണേവ്രിയക്രിയാടമനുസ്സ്ിനന്േറയും പ്രാണനേറയും ഇവ്വിയ 
ങ്ങളൂടേയും പ്രവൃത്തികളെ, ധാരയതെടനിലയിത്തുന്നുവോ_സ്ഥിരപ്പെടത്തുന്നുവോ, സ്ധധ്ല 
തിഃടആ ധാരണാശക്തി; സാത്വികിടസത്വഗുണപ്രധാനുയാകുന്നു. 

ധൃതിയും മൂന്നുവിധം. അതില് സാത്വകി്ൃതിയുടെ ലക്ഷണം:-പതച്ചകൂടാതെ മനസ്സി 
നേറയും ഇസ്രിയങ്ങളുടേയും പ്രവൃത്തികളെ അടക്കുവാന് അചഞ്ചലയായ യാതൊരു ബ്രഹ്മ 

ധാരണയാല് സാധിക്കുന്നുവോ ആ ധാരണാശക്തിസത്വഗുണത്തില്വിന്നുണ്ടാകുന്നതാകയാ 
ല് ഹേ പാത്ഥ! സാത്വികിയാകുന്നു. ബ്രഹ്മത്തില് മനസ്സിനെ ഉറപ്്ിക്കുന്നതുകൊണ്ടു മനസ്സി 

നെറ ഓട്ടവും ചാട്ടവും നിലക്കും. അപ്പ്യോഠം മനസ്സും പ്രാണനും ഇസ്ിയങ്ങളും വിഷയങ്ങളി 
ലേക്കു ചലിക്കുകയില്ല. ചിത്തത്തെ ഏകാഗ്രമാക്കാനുള്ള ശക്തി സിദ്ധിക്കുന്നതു സത്വഗുണ 

ത്തില്നിന്നാകുന്നു. അതുകൊണ്ടു “സാത്വകീിബുദ്ധിയെത്തന്നെ മോക്ഷാത്ഥികഠം അഭിവൃദ്ധി 

പ്പെടത്തേണം. ബുദ്ധിക്കും ്ൃതിക്കും തമ്മില് വ്യത്യാസം എന്താണെന്നു സൂക്ഷ്മമായി ധരിക്കേ 
ണം. കായ്യ്യാകായ്യയങ്ങളേയും ധമ്മാധമ്മങ്ങളേയും ബുദ്ധി ശരിയായിട്ടറിയും. അറിഞ്ഞതിനെ 

അനുസരിച്ച പ്രവൃത്തിപ്പാന് പുരുഷനെ സമത്ഥനാക്കുന്ന അന്തകരണസ്വൈയ്യമാണ് ല്ല 
തിയെന്നു മനസ്സിലാക്കേണം. അറിവുള്ളവരും അബദ്ധത്തില് ചാടുന്നതിന്നു കാരണം സാ 

ത്വികിയായ ധ്ൃതിയില്പാത്തതുകൊണ്ടോകുന്നു. അതുകൊണ്ടു സാത്വികിബുദ്ധിമാതരം ഉണ്ടായാ 

തപോരാ. സാത്വികിധ്ൃതിയും ഉണ്ടാകേണം. അതിന്നു ധാരണ ശിലിക്കേണം. ചാടിയോടു 
ന്ന ചിത്തത്തെ സാവധാനത്തില് ബ്രഹ്മത്തില് സ്ഥിരപ്പെടുത്തുവാന് നിത്യേന ശീലിക്കേ 
ണം. അങ്ങിനെയ്യതിഷുറക്കുമ്പോഠം മന്ഃപ്രാണേസ്രിയക്രിയകളെ ആ ധ്ൃതിതന്നെ വിശുദ്ധകജാ 
ക്കും എന്നു കാണിപ്പ്യാനാണ്' അവ്യഭിചാരിണീയെന്ന വിശേഷണം ധ്ൃതിക്ക്' കാണിച്ചിരിക്കു 

ന്നത്. സാത്വികബുദ്ധികൊണ്ടു സാത്വികഡ്ലതിയെ മുവകെപിടിക്കേണം. ഇല്ലെയരിത അബ 

ദ്ധത്തില് ചാടാനെളുൂപ്പുമാണെന്ന്' സാധകന്മാര് ധരിക്കേണം എന്നു കാണിപ്പാനാണ്' ശരീര 

ഗവാന് *““പാത്ഥ്" *“പാത്ഥ്" എന്നു പ്രതി്ല്ലോകംസംബോധനംചെയ്യുന്നത്. അതില്നിന്നു 
സവ്വേശ്വരന്െറ ജീവകാരുണ്യംസ്സഷ്ടുമാകുന്നു, ബഹുജന്മങ്ങളില്ചെയ്ത പുണ്യയകമ്മങ്ങളുടെ ഫ 

ലപരിപാകംകൊണ്ടേ സാത്വികീബുദ്ധി, സാത്വികയ്കതി, സാത്വികകമ്മസ്വഭാവം എന്നിവ 
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ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. മോക്ഷാത്ഥികഠം ഈ ഭാഗത്തില് നന്നെ മനുസ്സിരുത്തേണം എന്നു അജ്ചന 

നെ നിമിത്തമാക്കീട്ട ഭഗവാനുരുളിചെയ്തിരിക്കുന്നുവെന്നു ധരിക്കേണ്ടതാവശ്യം. 

24. യയാതു ധമ്മകാമാത്ഥാന് ധൃത്യം ധാരയത്/ജതുന 

പ്രസംഗേന ഫലാകാംക്ഷി ധൃതിഭ സാ പാത്ഥ രാജസി. 

യയാതുധ്ൃത്യാടയാതൊരു ധ്ൃതികൊണ്ടു., ധമ്മകാമാത്ഥാന്ധമ്മം കാമം, അത്ഥം ഇവയെ. 

ധാരയതേടധരിക്കുന്നുവോ, പ്രസംഗേന--അത്യാസക്തിയോടുകൂടെ, ഫലാകാംക്ഷിംഫലങ്ങ 
ജെ കാംക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവോ, സാ ധ്ൃതിടആ ധൃതി, രാജസീ-രജോഗുണകായ്യുമാകുന്നു. 

രാജസീധ്ൃതിയുടെ ലക്ഷണം പറയുന്നു:-_തു ശബ്ദും സാത്വകീധ്യതിയില്നിന്നുള്ള 
ഭേദത്തെ കാണിക്കുന്നു:-_യാതൊരു ധ്ൃതികൊണ്ടു പുരുഷന് ധമ്മം, അത്ഥം, കാമം. എന്ന മൂ 
ന്നു പുരുഷാത്ഥങ്ങളെ പ്രധാനങ്ങളായിട്ട മുവകെ പിടിക്കുന്നുവോ, അവയെ സമ്പാദിക്കുന്ന 

കാലത്തില് ഫലത്തെ കാംക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവോ ആ ധ്ൃതി.--ധമ്മാദിതരയത്തെ മുവകെ 
പിടിക്കുവാനുള്ള ശകതി_രജോഗുണാധിക്യത്തില്നിന്നുണ്ടായതാകയാല് ഹേ അജജുന! രാജ 
സീധ്ൃതിയാണെന്നറിഞ്ഞ കൊംക. 

85. യയാ സ്വപ്ലം ഭയം ശോകം വിഷാദം മദമേവച 

ന വിമുഞ്ചതി ദുമ്മേധാ ധൃതിഃ സാ പാത്ഥ താമസി. 

ഒമ്മേധാ3ട9ഷിച്ചബുദ്ധിയോടുകൂടിയവന്, യയാടയാതൊരു ധൃതികൊണ്ടു', സ്വപ്ംടനിദ 
യേയും, ഭയം, ശോകം, വിഷാദം, ച മദം ഏവംഭയം, ശോകം വിഷാദം, മദം എന്നിവ 
യേയും, ൯ വിമുഞ്ചതിടവിടുന്നില്ലെയൊ, സാ-ആ ധ്ലതിം, താമസീടതമോഗുണത്തില്നിന്നു 
ണ്ടായതാകുന്നു. 

തമോഗുണാധിക്യംനിമിത്തം ദുഷിച്ച ബുദ്ധിയോടുകൂടിയ പുരുഷന് യാതൊരു ധൃതി 
യാല് ഉറക്കം, പേടി, ടുഃഖം, വിഷാദം, മദം എന്നിവയെ എപ്പോഴും മുവകെപ്പിടിക്കുന്നു 
വോ--വിട്ടിരിക്കുകയില്ലെയോ---ഈ ദോഷങ്ങളെ നിലക്കുനിത്തുന്നതായ ആധ്ൃതി ഹേ പാ 
ത്ഥ! തമോഗുണാധികൃത്തില്നിന്നുണ്ടായതാകയാല് താമസീധ്ലതിയാകുന്നു. സവ്വവ്യവഹാരങ്ങ 
ഉംഭക്9ം ഹേതുവായ ബുദ്ധി മൂന്നുവിധമാണെന്നു വന്നിരിക്കയാല് ആവു യവഹാരങ്ങളുടെ കാ 
രണങ്ങളായ ശ്രോത്രാടിവ്വിയങ്ങംക്കും ര്രൈവിധ്യം ഉണ്ടെന്നു സ്തക്ഷിപ്പുകൊള്ളേണം. 

86. സുഖംത്വിദാനീം ത്രിവിധം ശൃണു മേ ഭരതഷ്ഭ 

അഭ്യാസാദ്രമതേ യത്ര ദുഃഖാന്തംച നിഗച്ഛുതി. 

സുഖം തുംസുഖമാകട്ടെ, ത്രിവിധംടമൂന്നുവിധമെന്നും മേ-എന്നില്നിന്നും ഭരതപ്ദഭരതകു 
ലശ്രേഷ്ണം ഇദാനിംശ്ൃണുടഇപ്പ്യോഠം കേട്ടുകൊഠംക, യത്ര-യാതൊന്നില്ം അഭ്യാസാതംഅ 

ഭ്യാസംകൊണ്ടു രമതേടരമിക്കുകയും, ഭ8ഖാന്തം-:9%ഖാവസാനത്തെ, നിഗച്ഛുതിടപ്രാപിക്ക 
യും ചെയ്യുമോ. 

ഗുണഭേടംനിമിത്തം കത്താവും കരണവും കമ്മവും മൂന്നുവിധമായതുകൊണ്ടു അവ 
യില്വിന്നുണ്ടാകുന്ന ഫലഭൂതമായ സുഖവും മൂന്നുവിധമായിരിക്കും എന്നതിനെ പറവാന് 
ഭാവിക്കുന്ന ഭഗവാന് സാത്വികസുഖത്തെ ആദ്യം പറയുന്നു: 

ഹേ ഭരതകലോത്തമ। കര്ത്തുകരണകമ്മാദകളുടെ ഫലഭൂതമായ സുഖവും മൂന്നുവിധ 

ത്തിലാണെന്നു എന്നില്നിന്നു കേട്ടുകൊഠംകു. ഏതൊരു സുഖത്തെ സമ്പാടിപ്പാനുള്ള അഭ്യാ 
സത്തില്ന്ദിന്നു ആ സുഖം സിഭ്ധിക്കുമ്പോം മനസ്സ്സ് രമിക്കുകയും ഒുഴഃഖം നിശ്ശേഷം നശി 
ശഒകയും ചെയ്യുമോ ആ സുഖം ഏതാണ്, എങ്ങിനെ, ഏതില്നിന്നുണ്ടാകുന്നതാണെന്നു പറ 
യാം. ആ സുഖം സമ്പാടിപ്പാനാണ് മുമുക്ഷയ പരിശ്രമിക്കേണ്ടത്.. 

811. യത്തദഗ്രേവിഷമിവ പരിണാമ്യേമേുതോപമം 

തല്സുഖം സാത്വികം പ്രോക്തം ആത്മബുഭ്ധിപ്രസാദജം. 
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യത് ടയാതൊന്ന്'; അഗ്രേ-ആഭദ്യത്തില്, വിഷം ഇവടവിഷമെന്നപോലെയും, പരിണാമേ- 
പരിപാകത്തില്, അമൃതോപമം-അമൃതത്തിന്നു തുല്യമായും ഭവിക്കുന്നുവോ ആത്മബുദ്ധിപ്പ 
സാദജം-ആത്മാവിനെ വിഷയമാക്കിയിരിക്കുന്ന ബുദ്ധിപ്രസാദത്തില്നിന്നു ജനിക്കുന്നതാ 

കുന്നു, തല്സുഖം-ആ സുഖം. സാത്വികംപ്രോക്തം-സത്വഗുണത്തില്വിന്നുണ്ടാകുന്നുവെന്നു 
പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 

യാതൊരു ബ്രഹ്മസുഖം നിത്യമായും നിത്യപ്രാപ്യുമായും തന്നില്നിന്നു വേറിട്ടിരിക്കു 
ന്നതല്ലാത്തതായുമിരിക്കുന്നതാണെയിലും അതു കിട്ടുന്നതിന്നുള്ളൂ പരിശിലനകാലത്തില് വിഷ 

മെന്നപോലെയിരിക്കും. കാരണം:-_വിഷയസുഖമെന്നപോലെ വേഗത്തില് കിട്ടുന്ന ഒ. 

ന്നല്ല. അതുകൊണ്ടെ വിഷയമെന്നപോലെ ഇഷ്യപ്പെടാത്തതായിരിക്കും. എന്തുകൊണ്ടെന്നാ 

ത ആ സുഖസിദ്ധിക്കു കാരണമായ സത്ത്, അസത്ത്, എന്ന ഭേടത്തെ അറിയുന്നതായ വി 

വേകം; മുമുക്ഷൂത്വം, അതിന്നും കാരണമായ ശമദമാദിസമ്പത്തി, തന്നിമിത്തം സന്യാസം 
അതുനിമിത്തം ശ്രദ്ധാപൃവ്യകമായ മഹാവാകൃശ്രവണമനനാദി അതിത്നിന്നുണ്ടാകുന്ന ജ്ഞാ 
നം. അതിന്െറ പരിപാകമാകുന്ന സാക്ഷാല്കാരം എന്നിവ ഓരോന്നും ഉത്തരോത്തരം 

ഒര്ല്പഭമാകയാല് ആ ആത്മസുഖാനുഭവം എളുപ്പത്തില് കിട്ടുകയില്ല. എന്നാല് മുമുക്ഷുക്കാം 

ക്കെന്തുഗതി എന്നാണെമംില് അധൈല്പ്പെടാതെ നിരന്തരം തല്പ്രാഫ്മിക്കായിട്ടു ബുദ്ധ്യാ 
ഭിസാധനങ്ങളെ പരിശുദ്ധമാക്കുവാനുള്ള പരിശ്രമത്തിന്െറ ഫലം പരിപാകമാകുമ്പോ 

ഠം ആ വിശുദ്ധബുദ്ധിയില് ആത്മാവിന്െറ സ്വരൂപമായ ആ പരമസുഖം അനുഭവ 
പ്പെടും. അടപ്പാഠം അതു" ജന്മാദി സവ്വല്ലേശങ്ങളെയും നിശ്ശേഷം നശിപ്പിക്കുന്ന അമൃത 
ത്തിന്നു തുല്യമായും ഭവിക്കും. ആ സുഖം ഒരു വിഷയത്തില്നിന്നും ജനിക്കുന്നതല്ല, അ 

ന്തകരണം ശുദ്ധമാകുമ്പോഠം അതില് പ്രതിഫലിച്ച സച്ചിദാനന്ദസ്വരുപം തന്നെയാ 
കുന്നു. അതിനാല് ഈ സുഖമാണ് സാധ്യം. സാധ്ൃത്തിലല്ല പരിശ്രമം വേണ്ടത്. അ 
ത്' പരിശ്രമംകൊണ്ടു; കിട്ടാനുള്ളതല്ല. നിത്യപ്രാപ്യുമാണ്'. സാധനങ്ങളായ ബുദ്ധ്യാദി 

കളെ ശുദ്ധമാക്കുവാനുള്ള പരിശ്രമമാണ് നിരന്തരം വേണ്ടത്. വിഷയസംബന്ധംകൂടാതെ 
സുഖം സിദ്ധിക്കുമോ എന്നിങ്ങിനെയുള്ള ശമകകഠം പ്രാമൃതന്മാര്കൂടെ നിത്യവുമനുഭവിക്കുന്ന 

സുഷുഫ്തിസുഖത്തെകുറിച്ചാലോചിച്ചറിയുന്നവക്കുണ്ടാകുവാനുവകാശമില്ല. സുഷുപ്പ്യവസ്ഥ 
യില് ബുദ്ധ്യാടികളുടെ വ്യാപാരം അജ്ഞാനരൂപമായ മൂലപ്രകൃതിയില് ലയിച്ചപ്പോഠം അ 

ഇ്ഞാനത്തിന്െറ സാക്ഷിയായ സച്ചിദാനുന്ദാത്മകമായ ആത്മസുഖത്തെയല്ലെയോ അനുഭ 
വിച്ചാനന്ദിക്കുന്നത് . ആ അവസ്ഥയില് യാതൊരു വിഷയവും ഇല്ലാതെയിരിക്കേ അനുഭവ 

പ്പെട്ട സുഖം യാതൊന്നോ ആ ആത്മാനന്ദം സത്വഗുണത്തില്നിന്നുണ്ടാകുന്നതാകയാല് 

സാത്വികമാണെന്നു മഹഷിമാര് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. 

88. വിഷയ്യേര്രിയസംയോഗോദ്യത്തദഗ്രേ/മൃതോപമം 

പരിണാമേ വിഷമിവ തല്സുഖം രാജസം സതതം. 

വിഷയേസ്രിയസംയോഗാത് വിഷയങ്ങള്ക്കും ഇസ്്രിയങ്ങംക്കും തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന ചേച്ച 
യില്നിന്നുണ്ടാകുന്നതു', യത് ടയാതൊന്നോ.ം തത് അഗ്േ-അതാദ്യത്തില്, അമൃതോപമംടഅ 
മൃുരുത്തിന്നു തുല്യവും, പരിണാമേടപരിണാമത്തില്, വിഷംഇവടവിഷംപോലെയുമാകുന്നും 
തല്സുഖം-ആ സുഖം, രാജസംസ്ത്തംരജോഗുണത്തില്നിന്നുണ്ടാകുന്നതാണെന്നു സ്തരിക്ക 
പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 

രാജസസുഖസ്വരൂപം:-_-വിഷയങ്ങഠംക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങഠംക്കും തമ്മില് ചേച്ചയുണ്ടാ 
ക്ടന്നതില്നിന്നുത്ഭവിക്കുന്ന സുഖം പ്രാരംഭത്തില് അമൃതത്തിന്നു തുല്യമായിരിക്കും. വീണ്ടും 

വീണ്ടും അനുഭവിക്കേണമെന്ന ആഗുഹം വദ്ധിച്ചുവരും. അവസായത്തില് ശരീരം മനസ്സ്. 

ബുദ്ധി, ഇന്രിയപാടവം ഇവയ്റകെല്പാം തളച്ചയും അശക്തിയും അധികരിക്കുന്തോവം വിഷ 
മെന്നപോലെ നാശകാരണമായും ഭവിക്കും. ആ സുഖം രാജസമാണെന്നു മഹാത്മാക്കഠം 

അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 
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89. യദഗ്രേചാനുബനസ്ധേച സഖം മോഹന മാത്മനഃ 

നിദ്രാലസ്യ പ്രമാദോത്ഥം തത്താമസ മുദാഹൃതം. 

അഗ്രേ-ആദ്യത്തിലും, അനുബന്ധേചടഅവസാനത്തിലും, ആത്മനഃ:ബുദ്ധിയുടെ, മോഹ 

നുംടവിവേകശക്തിയെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതും, നിദ്ദാലസ്യ പ്രമാഭോത്ഥം-മുറക്കം, അലസത 
പ്രമാദം എന്നിവയില്നിന്നുണ്ടാകുന്നതുമായം യത് യാതൊന്ന് , താമസംടതമോഗുണപ്രധാ 
നമായതാണെന്ന് മുദാഹൃതംടപറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 

താമസസുഖസ്വരുപം:-_ആരംഭത്തിലും അവസാനത്തിലും നന്മതിന്മകളെ വേര് 

തിരിച്ചരിവാന് സാധനമായിരിക്കുന്ന ബുദ്ധിയെ മോഹിപ്പിക്കുന്നതും വിവേകശക്തിയെ ഇ 
ല്ലാതാക്കുന്നതും_ളൂറക്കം, അലസത, മനസ്സിരുത്തായ്യ, പാരവശ്യം എന്നിവയില്ന്ദിന്നുണ്ടാ 
കുന്നതുമായ സുഖം തമോഗുണം നിമിത്തം ഉണ്ടാകുന്നതാണെന്നു ജൂഷികഠം പറങ്ഞിരിക്കുന്നു. 

40. ന തദസ്തി പൃഥിവ്യാംവാ-ദിവിദേവേഷുവാ പുനഃ 

സത്വം പ്രകൃതിജൈമ്മുക്തം യദേദിഃ സ്യ്യാത്തിടിര്ഗുണൈഃ. 

പൃഥില്യാംടഭമിയിലും, ടിവിടസ്വശ്ലത്തിലും ദേവേഷുവാട:ദേവന്മാരിലും, പ്രമൃതിജൈഃടപ്ര 
കൃതിയില്നിന്നുണ്ടാകുന്ന, ഏരി& തിഭിഃ ഗുണൈേഈ മൂന്നു “ഗുണങ്ങളാല്, മുക്തംടമോചി 
ക്കപ്പെട്ടതര് , യത് സ്യാല്യാതൊന്നോം, തത് സത്വം ന അസ്തിടആ പ്രാണിവഗ്ലും ഇല്ല. 

കത്തൃകരണമകമ്മങ്ങം ത്രിവിധങ്ങളാണെന്നു വിഭജിച്ചു കാണിച്ചശേഷം സവ്വവും 
ത്രിഗുണാത്മകം തന്നെയെന്ന്" സംഗ്രഹിച്ചുംകൊണ്ടു. ഈ പ്രകൃതത്തെ ഉപസംഹരിക്കുന്നു: 
ഭൂലോകത്തിലോ പാതാളത്തിലോ സ്വഗ്ലൂത്തിലോ ബ്രഹ്മാദിദേവന്മാരിലോ പ്രകൃതിയില്നി 
നനുണ്ടാകുന്ന ഈ മൂന്നു ഗുണങ്ങളുടെ സ്റ്റശനുമില്ലാത്തതായ യാതൊരു പ്രാണിവഗ്ഗവുമില്ല. 

41. ബ്രാഹ്മണക്ഷത്രിയവിശാം ശ്രദ്രാണാംച പരംതപ 

കമ്മാണി പ്രവിഭക്താനി സ്വഭാവപ്രദവൈര്ഗണൈഃ. 

ബ്രാഹ്മണക്ഷത്രിയവിശാംടബ്ബാഹ്മണര്,ം ക്ഷത്രിയര്, വൈശ്യന്മാര് ഇവരുടെയും, ശുദ്രാണാം 

ചംശ്രദന്മാരുടെയും, കമ്മാണിടകമ്മങ്ങഠം, സ്വഭാവപ്രഭവൈഃംസ്വഭാവത്തില്യിന്നുണ്ടാകു 
ന്ന, ഗുണൈടേഗുണങ്ങഠംഹേതുവായിട്ടും പ്രവിഭക്താനിടസ്റുഷ്ടമായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 

സകല ലോകവും അതിലുള്ള സമസ്തവും ഗുണത്രയാത്മകമാണെന്നു വന്നിരിക്ക 
യാല് ആ മൂന്നു ഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കുന്നവക്കു മാത്രമേ പ്രകൃതിയില്നിന്നു മോചനമുള്ളൂ. 
ഗുണങ്ങളെ കടക്കുവാന് പരമകാരണം ജ്ഞാനം. അതുണ്ടാകേണമെമില് അന്തഃകരണം പ 

രിശുഭ്ധമാകണം. അതിന്നു കാരണം കമ്മംതന്നെ. അതുകൊണ്ടു അവശ്യകത്തവ്യംതന്നെ 

കമ്മം. 

വേദോക്തങ്ങളായ എല്ലാ കമ്മങ്ങളും കത്തവ്യം എന്നു വന്നിരിക്കയാല് മോക്ഷേ 
ച്ഛൂയുള്ള ബ്രാഹ്മണാദികഠംക്ക്' ശാസ്ത്രറവിഹിതകമ്മങ്ങഠം യാതൊന്നോ അതാതിനെത്തനനെ 

അവരവര് ചെയ്യേണം. ഇതരങ്ങളില് പ്രവേശിക്കരുതെന്ന നിയമത്തെ ഭഗവാന് കാണിക്കു 

ന്നു-__ഗുണം പ്രകാശിക്കുന്നത്” സ്വഭാവത്തില്നിന്നാകുന്നു. ഓരോരുത്തക്കും ഗുണഭേദംനിമി 
ത്തം സ്വഭാവങ്ങഠംക്കും ഭേദമുണ്ടാകം. സ്വഭാവത്താല് ഏതൊരു ഗുണം ഏതൊരുവന്നുണ്ടോ 
ആ ഗുണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കീട്ടു ബ്രാഹ്മണര് ക്ഷത്രിയര് വൈശ്യന്മാര് ശുദ്ദര് ഇങ്ങിനെ 

നാലു വിഭാഗമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ ജാതികഠക്കും കമ്മങ്ങഠം ഹേ അജ്ജ്ജുന്) ശാസ്ത്ര 
ത്താല് വേര്തിരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കേവലസത്വഗുണപ്രധാനന് ബ്രാഹ്മണന്. സത്വഗുണം 
കലന്ദിരിക്കുന്ന രജോഗുണപ്രധാനന് ക്ഷത്രിയന്. രജോഗുണം കലന്നിരിക്കുന്ന തമോഗുണ 
പ്രധാന൯ വൈശ്യന്. കേവലതമഃപ്രധാനന് ശ്രദന് എന്നാണ് വേദനിശ്ചയം. ഇവരില് 

കാണപ്പെടാവുന്ന ഇതരഗുണങ്ങഠംശഃ ശക്തി കുറയുമെന്നു കാണിപ്പാ൯ാണ് പ്രധാനന്എന്ന 
പയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്” എന്നു ധരിക്കേണം. വേടത്താല് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ജാതി 



964 പതിനെട്ടാം അദ്ധ്യായം 

ഭേടത്തിന്നാസ്റദം ഗുണഭേടമാണെന്ന്" സ്തറഷ്ടുമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഗുണം സ്തക്ഷ്തവും ശരീരം 
സ്ഥൂലവുമാകയാല് സൂക്ഷ്മഗുണത്തെ ആസ്സുദമാക്കീട്ടാണ്' വണ്ണുവിഭാഗം നരിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടി 
രിക്കുന്നത്”. അതുകൊണ്ടു ബാഹ്യവേഷഭാഷാടികളില്നിന്നു ബ്യാഹ്മണാടികളെ ശരിക്കറി 
വാന് സാധ്യമല്ല എന്നു സൂചിപ്പിച്ചു. 

49. ശമോദമസ്പുപഃ ശൌചം ക്ഷാന്തി രാര്ജവ മേവച 

ജഞ്മാനം വിജ്ഞാനമാസ്തിക്യം ബ്രാഹ്മം കമ്മസ്വഭധവജും. 

ശമഃടചിത്തശാന്തി, ഭമഃഇന്ദരിയങ്ങളുടെ ഉപരതി, തപഃടമൂന്നുവിധമായ തപസ്സ്, ശൌ 
ചംടബാഹ്യാഭ്യന്തരശുദ്ധി, ക്ഷാന്തിഭടേക്ഷമാം ആര്ജവംതരിവിധകരണങ്ങളുടെ ഏകരൂപ 
ത്വം ജ്ഞാനംടവേദശാസ്ത്രങ്ങളുടെ ശരിയായ അത്ഥബോധം, വിജ്ഞാനംടഅനുഷ്ലാനോ 

ചിതമായ തത്വനിശ്ചയം, ആസ്തിക്യംടശ്രദ്ധാം സ്വഭാവജംടസ്വഭാവത്തില്നിന്നുത്ഭവിക്കുന്ന 
തായ, ബ്രാഹ്മംകമ്മം ബ്രാഹ്മണകമ്മമാകന്നു, ഏവചടതുതരമാതരംതന്നെ. 

ജാതിനിയമപ്രകാരം വിഭജിക്കപ്പെട്ടവരുടെ കമ്മങ്ങളെ കാണിക്കുന്നു: ഇഹത്തിലും പ 
രത്തിലും കാണപ്പെട്ടതും കാണപ്പെടാത്തതുമായ യാതൊരു ഭോഗങ്ങളിലും മനസ്സിന്നാഗരഹമി 

ല്ലാതിരിക്കുകയെന്ന ചിത്തശാന്തിം നിഷിഭ്ധവിഷയങ്ങളില് ജസ്റിയങ്ങം പ്രപ്ൃത്തിക്കാതിരി 
ക്കകയെന്നു ഇന്രിയശാന്തി,പതിനേഴാമധ്യായത്തില് പറഞ്ഞതായ ശരീരം, വാക്ക്”, മനസ്സ് 

എന്നു മൂന്നുകൊണ്ടും ആചരിക്കേണ്ടതായ തപസ്സ് ബാഹ്യവും ആഭ്യന്തരവുമായ ശുദ്ധി: 

കളവു പറയാതിരിക്കുക, പരാന്നം ഭക്ഷിക്കാതിരിക്കുക എന്ന മുഖത്തിന്െറയും നാവിന്െറ 
യും ശുദ്ധി; പ്രതിഗ്രഹം പരിത്ൃജിക്കുന്നത്' കൈകളുടെ ശുദ്ധി, വിഹിതമായ ബൃഹ്മചയ്ലു 
ദീക്ഷ ഗുഹ്യാവയവശുദ്ധി. രാഗദ്വേഷാദികളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത്” മനഃശുദ്ധി. വിഹിതാചര 

ണം കമ്മശുഭ്ധി ഇങ്ങിനെ ആറവവിധമാണ്' ബാഹ്യവും ആഭ്യന്തരവുമായ ശുദ്ധിയെന്നാണ്' 

ശാസ്ത്രസിദ്ധാന്തം. നിന്ദിക്കുക ശകാരിക്കുക ശരീരത്തില് പീഡയേല്പിക്കുക എന്നിവ പര 
ന്മാര് ചെയ്യുമ്പോഠംകൂടെ മനസ്സിന്നു വികാരം ഉണ്ടാകാതിരിക്കുകയെന്നു ക്ഷമാ. മനോവാ 
ക്കായങ്ങഠം എന്ന ത്രിവിധകരണങ്ങളുടെ ഏകരുപത്തിലുള്ള വ്യാപാരം: പറയുന്നതും വിചാ 

രിക്കുന്നതും പ്രവൃത്തിക്കുന്നതും ഒരേവിധത്തിലിരിക്കുക എന്നതാണ്” ആര്ജവം. വേണ്ടതുപോ 

ലെ പഠിച്ച വേദശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും പടങ്ങളുടെയും വാക്യങ്ങളുടെയും ശരിയായ അത്ഥബോ 

ധം ജ്ഞാനം. അനുഷ്ണിപ്പാനും അനുഷ്ലിപ്പിക്കുവാനും മതിയായ വിധത്തിലുള്ള തത്വനിശ്ചയം 
വിജ്ഞാനം. ഈ കമ്മം ഇന്നവിധം ചെയ്മാല് ഇരശ്വരപ്രസാദവും കമ്മഫലസിദ്ധിയുമുണ്ടാ 
കും എന്ന രൂപത്തിലിരിക്കുന്ന ശ്രദ്ധ ആചായ്യുന്മാര് വേദശാസ്ത്രങ്ങാം എന്നവയിൽ ഭയം 
ഭക്തിയെന്നിവയും ആസ്തികൃത്തിലുഠംപ്പെടം എന്നാണ്' ചകാരം കാണിക്കുന്നത്. ഇതുരമാത്ര 
മാണ് മോക്ഷാത്ഥിയായ ബ്യാഹ്മണന്നുചെയ്ത്ാനുള്ള കുമ്മം. മറ൨ യാതൊന്നുമില്ല എന്നു ഏവ 
കാരത്താല് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത്” ജന്മസിദ്ധമായ സത്വഗുണത്തില്നിന്നുണ്ടാകുന്നതുമാക 
ന്നു, ഈവകയല്ലാതെ മറെറാന്നും ചെയ്താന് മനസ്സില് തോന്നുകയില്ലെന്നു “*സ്വഭാവജം"? 

എന്ന വിശേഷണത്താല് സ്തൃഷ്ടുമാക്കി. ശമം മുതല് ആസ്തിക്യം വരെയുള്ള കമ്മങ്ങഠം ക്ഷത്രി 

യാദികഠംക്കും മോക്ഷസാധകങ്ങഠംതന്നെ എങ്കിലും സത്വഗുണപ്രധാനന്മാരായ ബ്രാഹ്മണ 
ക്വെ ശക്കരക്കുമാധുയ്യമെന്നപോലെ സ്വഭാവസിദ്ധമാകുന്നു. ഇതരന്മാർ പണിപ്പെട്ടാവക 

സമ്പാദിക്കേണം. ബ്രാഹ്മണജന്മംസിദ്ധിച്ചവര്മോക്ഷദ്വാരസമീപത്തിലെത്തിയിരിക്കയാല് 
ആ ജാതിയില് ഭാഗൃത്താല് ജനിച്ചവര് മോക്ഷത്തിന്നായ്ക്കൊണ്ടുമാത്രം പരിശ്രമിക്കേണം, 
എന്നു ബ്രാഹ്മം എന്ന്" കമ്മവിശേഷണമായുപയോഗിച്ചതില്നിന്നു ധരിക്കേണം. 

49. ശെയ്യം തേജോധ്ൃതിദ്ദാക്ഷ്യം യുഭ്ധേചാപ്പയ) പലായനം 

ദാനമീശ്വരഭാവശ്ച ക്ഷാത്രം കമ്മസ്വഭാവജം. 

ശൌയ്യും-പരാക്രമം, തേജഃടപ്രഗല് ഭത: ഭൂദ്ധഷതം ൃതിടമധൈയ്യും, ടാക്ഷ്യംടക്രിയാനിപ്പ 

ത്തിസാമത്ധ്യം യുദ്ധെടയൃദ്ധത്തില്ം അപലായനംപിന്തിരിയായ്യ, ദാനം-സല്്പാത്ര 
ത്തില് ധനസമപ്പുണം, ഇരശ്വരഭാവഃസകലജനനിയന്തൃത്വം, ക്ഷാത്രം കമ്മടക്ഷത്രിയന്നു 
വിഹിതമായ കമ്മം. 
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ക്ഷത്രിയകമ്മം പറയുന്നു:__വിരന്മാരെയും സംഹരിക്കുവാന് മതിയായ പരാക്രമം. 
ബലവാന്മാക്കും അതിക്രമിപ്പാന് സാധിക്കാത്തതായ പ്രഗല്'ഭത, ആപത്തിത്പോലും ചാ 

ഞ്ചല്യമില്ലാത്തതായ ധൈയ്യം എത്രയധികം പ്രതികൂലം നേരിട്ടാലും തന്കായ്യത്തെ സാധി 
പ്രാ പയ്യാപ്യുമായ സാമത്വ്യം. പ്രാണം നശിക്കുമെന്നാലും യുദ്ധത്തില്നിന്നു പിന്തിരിയാ 

തെ ഉറച്ചുള്ള നില്പ്പ്, സല്പാത്രങ്ങളില് ധനാദിസമപ്ല്യണം, പ്രഭാവാതിശയത്താല് സ്വ 
രേയും കീഴടക്കി ധമ്മം തെററാതെ പ്രജകളെ സംരക്ഷിപ്പാനുക്കൂ പ്രാഫ്ചി ഇവ സ്വഭാവത്താത 

തന്നെ ക്ഷത്രിയന്നു സിദ്ധമായിരിക്കുന്ന കമ്മങ്ങളാകുന്നു. 

44. കൃഷിഗോരക്ഷയവാണിജ്യം വൈശ്യകമ്മ സ്വഭാവജം 

പരിചയ്യാത്മകം കമ്മ ശുദ്രസ്യ്യാപി സ്വഭാവജം. 

കൃഷിഗോരക്ഷ്യവാണിജ്യം-കൃഷി(സസ്യോല്പാദനനം)പശുപരിപാലനം കച്ചവടം, സ്വഭാ 
വജംടസ്വഭാവത്തില്നിന്നു സിദ്ധിക്കുന്നതായ, വൈശ്യകമ്മ-വൈശ്യജാതികമ്മമാകുന്നും പ 
രിചയ്യാത്മകം-ശുശ്രുഷാരൂപമായം കമ്മടകമ്മം, ശുൂദസ്യഅപിടശുൂദന്നും, സ്വഭാവജംടസ്വ 
ജന്മസിദ്ധം. 

സസ്യാടികളെ അഭിപ്പദ്ധിപ്പെടത്തുന്ന പ്രപ്ൃത്തിയാകുന്ന കൃഷി, പശുപരിപാലനം 
ധനം വഭ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്നും ജനോപകാരത്തിന്നും സമുചിതമായ ക്രയവിക്രയം എന്നീ വ്യാ 
പാരം വൈശ്യജാതിക്കും ശുശ്രുഷാത്മകമായ കമ്മം ശ്ദ്ദജാതിക്കും സ്വഭാവസിദ്ധമാകുന്നു. 

ബ്രാഹ്മണാടിജാതി നാലിന്നും നിയമേന ചെയ്താന് യോഗ്യങ്ങളും അഗ്നിഹോത്രാദി 
കളൂമായ വൈടികകമ്മങ്ങളെയനുസരിച്ചല്ലെല്പൊ ഇപ്പോഠം അരുളിചെയ്തിരിക്കുന്നത്' പ്രാ 
കൃതങ്ങളെ പറഞ്ഞ എന്നു സംശയിക്കേണ്ട. ജാതിവിഹിതങ്ങളായ ഇരവക കമ്മങ്ങളും ശ്ര 
ദ്ധാപൂവ്യം അനുഷ്ലിക്കേണ്ടവയാണെന്ന അഭിപ്രായത്താല് ഇവിടെ ഇവയെ എടുത്തുകാണി 
ച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നു കണ്ഠകൊള്ളേണം. നാലുജാതിക്കാക്കം ഒരുപോലെ സ്വീകാഷ്യുങ്ങളായ 

സത്യധമ്മാദികളെ ശ്രതിസ്തുതികളില് അവിഭക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്". അതുമാതൂരംപോരാ. 
ഇവിടെ ഓരോ ജാതിക്കും വിഭജിച്ചുപറഞ്ഞ സംഗതികളെയും അനുശ്ലിക്കേണം. അഗ്നിഹോ 

ത്രാദികഠംമാത്രം പോരാ ശമാദിഗുണങ്ങളും ഉണ്ടാകേണം. എന്നാല് മാത്രമേ പൂള്സ്റമാക 
യുള്ളൂ എന്നഭിപ്പായം. 

45. സ്വേസ്വേ കമ്മണ്യഭിരതഃ സംസിദ്ധിം ലഭതേ നരഃ 

സ്വകമ്മനിരതഃ. സിദ്ധിം യഥാവിന്ദതി തല്ല, ണു. 

നരഃടമനുഷ്യന്, സ്വേസ്വേകമ്മണിടഅവരവരുടെ കമ്മത്തില്, അഭിരതഃടസന്തോഷിച്ചുനു 
ഷ്ലരിക്കുന്നവനായിട്ടു, സംസിദ്ധിംടഅന്തമകരണപരിശുദ്ധിയെ, ലഭതേം-ലഭിക്കുന്നു, സ്വകമ്മ 
നിരതഃടസ്വകമ്മനിഷ്ണന്, സിദ്ധിം-സത്വശുഭ്ധിയെ, യഥാവിന്ദതി-ഏതുവിധത്തില് പ്രാപി 
ക്ടമോ തത് ശൃണും-അതു കേട്ടുകൊഠംക. 

ബ്രാഹ്മണാടികഠംക്കു ശ്രുതിസ്തതിനിശ്ചിതകമ്മങ്ങളെ പറഞ്ഞതിന്നുശേഷം ആ കമ്മ 
ങ്ങളെ ഇരശ്വരാപ്പ്യണബുഭ്ധിപയവ്വം ചെയ്യേണം എന്നു ബോധിപ്പിക്കുവാന് ഭാവിക്കുന്ന ഭഗ 
വാന് അങ്ങിനെ ചെയ്താല് സിദ്ധിക്കുന്ന മഹാഫലത്തെ ആദ്യം പറയുന്നു: ബ്രാഹ്മണാടിക 

ളായ ഏതൊരു മുമുക്ഷ്യവും അവരവരെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ശ്രതിസ്തുതിനിശ്ചിതകമ്മങ്ങളില് 

സ്ഥിരതയോടുകൂടെ വിധിതെററാതെ അനുഷ്ജിക്കുന്നുവെങ്കില് ഏകവാരം ശ്രവിക്കുന്നതുകൊ 
ണ്ടുതന്നെ ആത്മസ്വരുപബോധം ഉണ്ടാവാ൯തക്കതായ പരിശുദ്ധി ബുദ്ധിക്കുണ്ടാകും. ഇവി 
ടെ ഒരു ശങ്ക ജനിച്ചുവെന്നുവരാം: ബ്രാഹ്മണാടികഠം കമ്മങ്ങഠം ചെയ്യുന്നുണ്ട് '. അവരില് 

പലക്കും ആത്മീയശ്രദ്ധതന്നെയുണ്ടായതായിട്ടു കാണപ്പെടുന്നില്ല. അതിനാല് കമ്മംകൊണ്ടു 
ആത്മസ്വരൂുപബോധശത്തില് ബുദ്ധിക്കു ശക്തിയുണ്ടാകുന്നതെങ്ങിനെ? എന്നു സംശയിക്കുന്ന 

തിന്നു സമാധാനം:--സ്വസ്വകമ്മങ്ങളില് നിഷ്കയുണ്ടായാല് മാത്രം പോരാ. ഏതുവിധ 

ത്തില് അനുശഷ്ലിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്' ബുഭ്ധി ശുദ്ധിപ്പെടുക എന്നും ഞാന് പറയുന്നതിനെ 
ശ്രദ്ധിച്ചു കേംക്കുക. “*നാശരഹിതമായ വസ്തരവിനെ അറിയാതെ ഈ ലോകത്തില് വഷസ 
ഫസ്രരം അഗ്നിഹോത്രാടികളെ അനുഷ്ലിച്ചാലും ശാശ്വതഫലം സിദ്ധിക്കയില്ലെന്നാണു് ശ്രുതി 
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സിദ്ധാന്തം. അതുകൊണ്ടു” സ്വകമ്മങ്ങളെ ഏതുവിധം ചെയ്യേണം എന്നു മുമുക്ഷുക്കഠം അറി 
യെണം. ആവിധം ചെയ്ലാല് ബുഭ്ധിക്കു ശുഭ്ധി സിദ്ധിക്കും. അതിനാല് ജ്ഞാനമുണ്ടാകും. 
എന്നു കാണിപ്പാന് കാരുണ്യത്തോടുകൂടെ ഭഗവാന് പറയുവാന് ഭാവിക്കുന്നു. 

40. യതഃ പ്രവൃത്തിരഭുതാനാം യേന സവ്വുമിദം തതം 

സ്വകമ്മണാ തമമഭ്യല്ലയ സിദ്ധിം വിന്ദതി മാനവർ. 

യതഃയാതൊന്നില്നിന്ന്' ഭൂതാനാംടഭതങ്ങളുടെ, പ്രവ്ൃത്തിഃടതുല്്പത്തി, യേനടയാതൊ 
സ്നിനാല്, ഇദംസവ്വംടകാണപ്പെടുന്ന സകലവും, തതംവ്യാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവോ, മാ 
൯വ5-അധികാരിപുരുഷന്, സ്വകമ്മണാടതന്െറ കമ്മത്താത്,, തം അഭ്യര്ച്യ- അവനെ 
ഭക്തിപൂവ്വം പൂജിച്ചിട്ടു, സിദ്ധിംടസത്വശുദ്ധിയെ, വിന്ദതിംപ്രാപിക്കുന്നു 

ചരാചരങ്ങളും അവക്കു കാരണമായ പഞ്ചഭൂതങ്ങളും ആരില്നിന്നുണ്ടായിരിക്കുന്നു 
വോ_ആരാല് സ്വയവും വ്യാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവോ_കത്താവു്'; കരണങ്ങാം, സ്രരഗാടിസാ 

ധനങ്ങാം, യവം മുതലായ ധാന്യങ്ങഠം എന്നിവയെല്ലാം ഏതൊന്നിന്െറ ദൃശ്യമായ സ്വരൂ 
പമായിരിക്കുന്നുവോ ആ സഥുണബ്ൂഹ്മത്തെ സ്വകമ്മത്താല്മോക്ഷേച്ഛുയുള്ള അധികാരിപുരു 

ഷന് ഭകതിശ്രദ്ധാപുരസ്സരം പൃജിക്കേണം. അപ്പ്യോഠംമാത്രമേ അന്തഃകരണം ശുദ്ധമാകയുള്ളൂ. 

ഏകമായ ബ്രഹ്മം എല്ലാമായി വിളങ്ങുന്നുവെന്ന ദുഷ്ടിയോടുകൂടെ കമ്മങ്ങളെ നടത്തുന്നവ 

ന്നു ഇഷ്ടം അനിഷ്ടം മിത്രം അമിത്രം എന്ന ഭാവങ്ങാംക്കു കാരണമായ ദോഷാംശം ബുദ്ധി 

യില്നിന്നു നീങ്ങും. അപ്പ്യോഠം ഞാനെന്നും എന്േറതെന്നുമുള്ള അഭിമാനം നശിക്കും അപ്പോ 

ം അന്തരംഗം സ്വതേതന്നെ വിശുദ്ധമാകും. അഞ്ങിനെയല്പാതെ കത്തു പൃത്വരോക്തൃത്വാദ്യഭി 

മാനത്തോടുകൂടെ കോടിജന്മങ്ങളില് ചെയ്യുന്ന കമ്മങ്ങളും ബുദ്ധിക്കു ശുദ്ധിയെ ജനിപ്പിക്കുക 

യില്പ. ഇരശ്വരാരാധനരൂപേണ ചെയ്യുന്ന കമ്മത്താല് അന്തഃകരണവിശുദ്ധിവ്രപമായ ഫല 
വും അതുനിമിത്തം ആത്മസ്വരൂപബോധധവും മുക്തിയും സിദ്ധിക്കുമെന്നു ധരിച്ചുകൊള്ളേണം. 

41. ശ്രേയാന് സ്വധമ്മോ വിഗുണഃ പരധമ്മാല് സ്വനുഷ്ലിതാത്' 

സ്വഭാവനിയതം കമ്മകവ്വന്നാപ്ലോതി കില് ബിഷം. 

പരധമ്മാതി -പരനെറ ധമ്മം. സ്വനുഷ്ണിതാത് വേണ്ടതുപോലെ അനുഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതിനേ 
ക്കാഠം, വിഗുണഃഗുണം കുറഞ്ഞതാണെങ്കിലും, സ്വധമ്മഃടസ്വകീയധമ്മം, ശ്രേയാന്കഅതി 
ശ്രേയസ്തൂരം, സ്വഭാവനിയതംടസ്വഭാവത്തിന്നനുസരിച്ചു നിശ്ചയിക്കുപ്പെട്ട, കമ്മംകമ്മം, 
കുവ്വന് ചെയ്യുന്നവന്, കില് ബിഷംടപാപത്തെ, ന ആഫ്ലോതിടപ്രാപിക്കുന്നില്ല. 

ബ്ബാഹ്മണന്നു വിധിച്ചിരിക്കുന്ന ധമ്മങ്ങളെ പ്രതിഗഹാദികഠംകൊണ്ടെ സിദ്ധിക്കുന്ന 

ധനം കൊണ്ടുവേണം നടത്താന്. ക്ഷത്രിയന്നു യൃദ്ധാദികഠംകൊണ്ടു സിദ്ധിക്കുന്ന രാജു ്യുപരി 

പാലനമാണ്' ധന്മാഗമമാഗ്ലും. പ്രതിഗ്രഹം യുദ്ധം മുതലായവ പാപകമ്മം. എങ്ങിനെ അന്ത 
രംഗശുദ്ധി സിദ്ധിക്കും എന്ന ശങ്കക്കു സമാധാനം:-_ബ്യാഹ്മണാദി നാലുജാതികഠംക്കും ശ്ര 

തിസ്തുതികഠം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന സ്വധമ്മം വിഗുണമാണെജില്കൂടെ ഗുണബാഹുല്യമുള്ള 
പരധമ്മാനുഷ്ലാനത്തേക്കാഠം മുക്തിസാധകമാകയാല് ശ്രേയസ്ലരരമാകുന്നു. ജന്മസിദ്ധമായ ഗു 

ണങ്ങളെ അനുസരിച്ചു നദിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കമ്മം ചെയ്യുന്നവന് പാപിയായ്ക്കരികയി 
ല്ല. ജാതിക്കും ആശ്രമത്തിന്നും വിഹിതമായ കമ്മങ്ങഠം അവശ്യം ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു. 

48. സഹജം കമ്മ കൌന്തേയ സദോഷമപി നത്യജേത' 

സവ്യാരംഭാഹി ദോഷേണ ധുൂമേനാഗ്നിരിവാവൃതാഃ 

സഹജം-ജാതിയോടുകൂടെ ഭവിച്ചിരിക്കുന്ന, കമ്മടകമ്മം, സ ദോഷം അപിംദോഷസഹിത 
മാണെങ്കിലും, ൯ ത്യജേത് ടത്യജിക്കരുത്' സവ്യാരംഭാഭസകലകമ്മങ്ങളും, ധൂമേന അഗ്നിഃ ഇ 
വംധൂമത്താല് അഗ്നിയെന്നപോലെ, ദോഷേണ ആപ്വതാഃദോഷത്താല് അവരണംചെയ്യു 
പ്പെട്ടവയാകുന്നു. 
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മുമ്പേ പറഞ്ഞതിനെത്തന്നെ കാരണസഹിതം ദുഡപ്പെടത്തുന്ന!--ഹേ കെൌന്തേ 
യ ജന്മസിദ്ധമായ കമ്മം ഭോഷവത്താണെങ്കില്കൂടെ മോക്ഷേച്ഛയുള്ള ഒരാഠം ഉപേക്ഷിക്കാ 

തിരിക്കേണം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാല് കമ്മങ്ങഠം എല്ലാം പുകയാല് അഗ്നിയെന്നപോലെ ദോ 
ഷത്താല് സ്റ്റശിക്കപ്പെട്ടവതന്നെ. ദോഷരഹിതമായ കമ്മംതന്നെയില്ലെന്നിരിക്കേ ,സ്വധമ്മ 
ത്തെയുപേക്ഷിച്ച്' പരധമ്മത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നതിനാല് യാതൊരു ഗുണവും ഉണ്ടാവാനില്ല. 

490. അസക്തബുദ്ധിഃ സവ്ൃത്ര ജിതാത്മാ വിഗതസ് പൃഹഃ 

നൈഷ്ണമ്മ്യസിദ്ധിം പരമാം സന്ന്യാസേനാധിഗച്ഛുതി. 

സവ്യത്ര അസക്തബുദ്ധിഃയാതൊന്നിലും ആസക്തിയില്ലാത്ത ബുദ്ധിയോടുകൂടിയവനും, ജി 
താത്മാടമനസ്സിനെ ജയിച്ചവനും, വിഗതസ് പൂഹഃടഫലത്തില് ആഗ്രഹമില്ലാത്തവനുമായി 
ടു, സന്യാസേനംനിരന്തരബ്രഹ്മനിഷ്ണകൊണ്ടു, പരമാം നൈഷ്ടമ്മയസിദ്ധിംപരമോല്കൃഷ്ട 
മായ ബ്രഹ്മജ്ഞാനത്തെ, അധിഗച്ഛുതിടപ്രാപിക്കുന്നു. 

കുമ്മംകൊണ്ണേ അന്തഃരംഗശുദ്ധി വരികയുള്ളൂ. അന്തഃശുദ്ധികൊണ്ടേ ആത്മസ്വരൂപ 
ബോധമുണ്ടാകയുള്ളു. അതുകൊണ്ടു കമ്മം സാധനം. ആത്മജ്ഞാനം സാഭ്ധ്യം. എന്നാണ് 
ശാസ്ത്രസിദ്ധാന്തം. അതിനാല് സാത്ദികബുദ്ധിയേയാശ്രയിച്ച്' സല്കമ്മങ്ങളെ അനുഷ്ണില്ചു 

ശുഭ്ധാന്തദകരണനായ മുമുക്ഷു സവ്വേശ്വരാനുഗ്രഹത്താല്സിഭ്ധിച്ച സത്ഗുരുവില്നിന്നു മഹാ 
വാക്യാത്ഥം ഒരിക്കല് കേട്ടതുകൊണ്ടുതന്നെ ആത്മബോധമുണ്ടായതിനാല് ആരുഡ്ധനായ അ 

വന്നു സന്ന്യാസയോഗത്തില്നിന്നു ബ്രഫ്മപ്രാഫ്മിയുണ്ടാകുമെന്നുപദേശിക്കുന്നു;__ആത്മാവില് 

നിന്നന്യമായ യാതൊരു വിഷയത്തിലും കമ്മത്തിലും ദേശത്തിലും ലോകത്തിലും ദേവത 

യിലും ബുഭ്ധി പ്രവേശിക്കാതിരിക്കേണം. എന്നാലുംപോരാ. മനസ്സിനെ: ചിരകാലാഭ്യാസ 
ത്താല് ബ്രഹ്മത്തില് സ്ഥിരപ്പെടത്തേണം. പോരാ. ദേഹത്തിലോ തല്പാലനത്തിന്നാവശ്യ 

മായ ധനാദികളിലോ ആഗ്രഹമില്പാതിരിക്കേണം. പ്രാരബ്ലാനുസരണം സിദ്ധിക്കുന്ന ആഹാ 

രവ്യസ്ത്രാദികഠംകൊണ്ടു സന്തുഫ്ടൂനായിരിക്കേണം. ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം സിദ്ധിച്ചവന് നി 
രന്തരബ്രഹ്മനിഷ്ഠാരൂപമായ സന്ന്യാസയോഗത്താല്_തനന്െറ യഥാത്ഥസ്വരൂപത്തെ അറി 

യുന്നതായ യോഗത്താല്._കമ്മാതീതമായിരിക്കുന്ന സിദ്ധിയെ പ്രാപിക്കും. 

50. സിദ്ധിം പ്രാപ്ലോ യഥാ ബ്രഹ്മ തഥാപ്ലോതി നിബോധ മേ 

സമാസേനൈവ കൌന്തേയ നിഷ്ടാ ജ്ഞാനസ്ക്യയാ പരാ. 

സിഖ്ധിംപ്രാപ്തൂഃടസിദ്ധിയെ പ്രാപിച്ചവന്, യഥാബ്ബഹ്മആപ്പലോതി-എപ്രകാരമോ ബ്ൃഹ്മ 
ത്തെ പ്രാപിക്കുന്നത്, തഥാമേടആ പ്രകാരത്തെ എന്നില്നിന്നു, സമാസേന ഏവടചുരുക്ക 
മായിട്ടുതന്നെ, നിബോധടധരിച്ചാലും യാടയാതൊന്നാകുന്നു, ജ്ഞാനസ്യടജ്ഞാനത്തിന്െറ 
പരാനിഷ്ഠാപരമാവധി. 

ഹേ കെരന്തേയ। കമ്മത്തെ അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്തുവിന്െറ ബോധമുണ്ടായിരി 
ക്കുന്നവന് ഏതുവിധം ആ നിഷ്ണയെ സ്ഥിരപ്പെടത്തുന്നതുകൊണ്ടു പുനരാവത്തിയില്ലാത്ത 

സ്ഥാനമായ ബ്രഹ്മത്തില് കൈവല്യം പ്രാപിക്കുമോ ആ പ്രകാരത്തെ സംഗ്രഹിച്ചുമാത്രം 
ഞാന് പഠറയുന്നതിനെകേട്ടുകൊഠംക. ഇതുതന്നെയാകുന്നു ഇ്ഞാനത്തിന്െറ പരമാവധിനില. 

51. ബുദ്ധ്യാ വിശുദ്ധയാ യുക്തോ ധൃത്യാത്മാനം നിയമൃച 

ശബ്ദാടീന് വിഷയാംസ്തൃക്ത്വാ രാഗദ്വേഷെരവ്യുദസ്യച. 

വിശുദ്ധയാടവിശേഷേണശുദ്ധയായ, ബുഭ്ധ്യായുക്തഃ-ബുഭ്ധിയോടുകൂടിയവനായിട്ടു, ്ൃത്യാട 
ധ്ൃതികൊണ്ടു', ആത്മാനം നിയമ്യടചിത്തത്തെ നിയമനംചെയ്തിട്ടും ശബ്ദാടിീന് വിഷയാന്- 
ശബ്ദാദിവിഷയങ്ങളെയും, തൃക്ത്വാടഉപേക്ഷിച്ചിട്ടു, രാഗദ്വേഷൌചടരാഗദ്വേഷങ്ങളെ 
യും വ്യൂദസ്യചടപരിത്യജിച്ചിട്ടു. 

ദേഹാടിസവ്യപ്രപഞ്ചവും ബ്രഹ്മത്തില്, ആകാശത്തില് നീലവണ്ണ്ണും മരുഭൂമിയില് 
ജലം എന്നപോലെ കല്ലിക്കപ്പെട്ടതല്ലാതെ വാസ്തവത്തില് ബ്രഹ്മത്തെകൂടാതെ അണുമാതര 
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വും ഇല്ല. ബ്രഹ്മം മാത്രം സത്യം എന്ന ഉറച്ചനിശ്ചയമുള്ള വിശുദ്ധബുദ്ധിയോടുകൂടിയ യതി 

സാത്വികഡ്യതികൊണ്ടു മനസ്സിന്െറയും ജന്രിയങ്ങളുടെയും ബഹിഃസഞ്ചാരത്തെ നിയന്ത്രിക്ക 
യും ശബ്ദൂസ്ററശാടിവിഷയങ്ങളെയും യട്ടച്ഛയാ സിദ്ധിക്കുന്ന ഭിക്ഷാവസ്തരക്കഠം നല്ലതോ ചീ 
ത്തയോ ആയ അവയില്പോലും ഇഷ്ടമോ അനിഷ്ടമോ ഉണ്ടാകാതെയും ഇരിക്കേണം. 

5. വിപിക്തസേവീ ലഫ്വാശീ യത വാക്കായമാനസഃ 

ധ്യഠനയോശഗപരോ നിത്യം വൈരാഗ്യം സമുപാശ്രിതഃ. 

വിവിക്തസേവിടവിജനസ്ഥലങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്ന സ്വഭാവമുള്ളവനും ലഘ്വാശീടലഘ്യ 
പദാത്ഥങ്ങളെ ഭക്ഷിക്കുന്നവനും, യതവാക്കായമാനസഭടവാക്ക്', ശരീരം മനസ്സ് ഇവയെ 
അടക്കുന്നവനും, വൈരാഗ്യംടവിഷയവിരക്തിയെ, നിതൃം-എപ്പോഴചം, സമുപാശ്രിതഃടന 
ന്നായാശ്രയിക്കുന്നവനും, ധ്യാനയോഗപരഃടധ്യാനത്തിലും യോഗത്തിലും പരിശ്രമിക്കുന്ന 
വനും ആയിരിക്കേണം. 

ജനുസഞ്ചാരമില്പാത്തതായ പവ്വതഗുഹകഠം നദീതീരങ്ങഠം മുതലായ സ്ഥലങ്ങല്ടില് 
വസിക്കുന്ന സ്വഭാവമുള്ളവനും മിതവും ഹിതവുമായ ലഫുപദാത്ഥത്തെ ഭക്ഷിക്കുന്നവനും 
വാഗ് വ്യവഹാരം ശരീരചലനം മനശ്ചാപല്യം എന്നിവയെ നിരോധിപ്പ്ാനുപകരിക്കുന്ന 

നിരന്തരബ്ര്മധ്യാനും അതില് മനഃസ്ഥിരീകരണം എന്ന ധ്യാനത്തെയും യോഗത്തെയും ശ്ര 

ദ്ധയാ സ്വികരിക്കേണം. വിഷയങ്ങളുടെ തുച്ഛുത്വം, നശ്വരത്വം മുതലായ ദോഷങ്ങളെ ആ 

ലോചിച്ചറിഞ്ഞിട്ടു അവയില് വിരക്തി ദൂഡ്ധമായുണ്ടായിരിക്കേണം. 

68. അഹങ്കാരം ബലം ഒപ്പും കാമം ക്രോധം പരിഗ്രഹം 

വിമുച്ച നിമ്മമഃ ശാന്തോ ബ്രഹ്മഭയായ കല്ലതേ. 

അഹങ്കാരം-അഹമെന്നഭാവത്തെയും, ബലംടവാസനാശക്തിരൂപമായ ബലത്തെയും, ദര് 
പ്രംടടര്പ്പത്തെയും_കൃതാത്ഥന് ഞാന് എന്ന ഭാവത്തെയും. കാമം, ക്രോധം, പരിഗ്രഹം: 

ആഗ്രഹം കോപം ശരീരരക്ഷക്കാവശ്യമായ സകലവസ്തക്കജെയും, വിമുച്യടകൂപേക്കിച്ചിട്ടു, 
മ്മമഃ-എനെറതെന്ന ഭാവമില്പാത്തവനും, ശാന്തഃ-അന്തഃകരണവികാരമെല്പാം ശമിച്ചവ 

നുമായിട്ടു, ബ്രഹ്മഭയായംബ്ഷ്മമായി ഭവിപ്പാനായ്ക്ക്ോണ്ടു, കല്പതേടയോഗ്യനാകുന്നു. 

ദേഹേയ്രിയാടികളില് ഞാനെന്നരാവമാകുന്ന അഹങ്കാരം, വാസനുനിമത്തമുണ്ടാകുന്ന 
ശകതിയാകുന്ന ബലം, ഞാന് കൃതാത്ഥനായീയെന്ന രൂപത്തില് ഉള്ളില് തോന്നുന്ന വികാര 
മായ ഭവ്യം, പദാത്ഥങ്ങളില് ആഗ്രഹമാകുന്ന കാമം, വിരോധികളില് സാധാരണന്മാക്കണ്ടാ 

കന്നതുപോലെ ക്രോധം ശരീരാച്ഛാദനാദികഠംക്കുവേണ്ടി സ്വീകരിക്കുവാനുള്ള ദണ്ഡം കമ 
ണ്ഡലു മുതലായ സാധനങ്ങഠം എന്നിവയെയെല്ലാം പരിത്യജിച്ചിട്ട സവ്വസംസാരമൂലകാ 

രണമായ ദേഹത്തില് എനെറതെന്ന ഭാവത്തെ തീരെയുപേക്ഷിച്ചിട്ട അന്തഃകരണം യാ 
തൊരു വിധത്തിലും ചലിക്കാതെയിരിക്കുന്നതിനാല് ശാന്തനായ യോഗി ബ്രഹ്മമായിത്ത 
ന്നെ ഭവിപ്പാനര്ഹനാകുന്നു. 

54. ബ്രഹ്മഭതഃ പ്രസന്നാത്മാ ന ശോചതി ന കാംക്ഷതി 

സമഃ സവ്വേഷു ഭൂതേഷു മല്ഭക്തിം ലഭതേ പരാം. 

പ്രസന്നാത്മാ-പരിശുദ്ധമായ അന്തഃകരണത്തോടുകൂടിയവനും, ബ്രഹ്മഭതടബ്ദഹ്മമായി 
ഭവിച്ചുവനുമായിട്ടു, ന ശോചതിടഒഖിക്കുന്നില്ല, ന കാംക്ഷതിടആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, സര്വേ 
ഷു ഭൂതേഷു-സകല ഭൂതങ്ങളിലും, സമഃ സമനായി ഭവിച്ചവന്, പരാംമല്ഭക്തിംടതുതകൃഷ്ട 
മായ എന്െറ ഭാവത്തെ, ലഭതെംലഭിക്കുന്നു. 

നിരന്തരസമാധ്ൃഭ്യാസത്താല് രജസ്തമോദോഷങ്ങഠം നിശ്ശേഷം നുശിച്ചതിനാല് 

ശുദ്ധസത്വാത്മകമായ അന്തകരണം നിമിത്തം ബ്രഹ്മമായി ഭവിച്ച യതിക്കു ശോകകാരണ 
മായ വിപരീതവസ്തുവൊന്നുമില്പാത്തതിനാല് ഭദഖിക്കുകയോ, തന്നില്നിന്നു ഭിന്നമായിട്ടു 

യാതൊന്നുമില്ലാത്തതിനാല് കാംക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. ബ്രഹ്മാവു മുതല് പുതക്കൊടിവ 

രേഴുള്ള സകലത്തിലും സമമായി ല്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന സച്ചിദാനന്മദഘനം തന്നെയായത്। 
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നാല് ജഞാനത്തിന്െറ പരമാവധിയായിരിക്കുന്ന മല്ഭക്തിയെ_ബ്ൃഹ്മമായി ഭവിക്കുക 
എന്ന നിലയെ ആ യതിയടയുന്നു. ഇയവസ്ഥ ബ്രഹ്മനിഷ്ണയല്പ. ബുഹ്മം തന്നെയാകുന്നു. 

56, ഭക്ത്യാമാമഭിജാനാതി യാവാന് യശ്ചാസ്തി തത്വതഃ 

തതോ മാം തത്വതോ ജ്ഞാത്വാ വിശതേ തദനന്തരം. 

ഭക്ത്യാടവസ്തരവിനെ മാതം ഗരഹിക്കുന്നതായ പ്രത്യക" ദൃഷ്ടികൊണ്ടു", അഹംഞാന്, യാ 
വാന്-എത്രമാത്രമായിരിക്കുന്നവന് എന്നും, തത്വതടസത്യനിലയില്, യഃ അസ്തി-ഞാന് 
യാതൊരുവനാകുന്നുവെന്നും. മാം അഭിജാനാതി-എന്നെ ആഭിമുഖ്യ അറിയുന്നു, തത്വതഃ 

ജ്ഞാത്വാടശരിയായറിഞ്ഞിട്ടു, തദനുന്തരം-അതിന്െറ ശേഷം, വിശതേടപ്രാപിക്കുന്നു. 

സത്യത്തെ മാത്രം ഗ്രഹിക്കുന്നതായ പ്രത്ൃഗാത്മദുഷ്ടികൊണ്ടു ആയതി ഞാന് സ്ഥു 

ണനായിട്ടു എന്തെല്ലാമായിരിക്കുന്നുവെന്നും, ഗുണാതിതന് എന്ന നിലയില് യാതൊരുവ 
നാകുന്നുവെന്നും_എല്ലാമായും,, ഒന്നുമല്ലാതെയും തരിക്കുന്നവന് എന്നുള്ള തത്വത്തെ അറി 
ഞ്ഞതിന്നുശേഷം എന്നില് പ്രവേശിക്കുന്നു. ദേവദത്തന് അവന ഗൃഹത്തില് പ്രവേശിക്കു 
ന്നതുപോലെ എന്നില് പ്രവേശിക്കുന്നുവെന്നല്ല അവന്െറ സ്വരുപക്തന്നെ ഞാന് എന്ന 
നുഭവപ്പെട്ടതിനാല് ഞാനായ് ത്തന്നെയിരിക്കുന്നു. “*ബൃഹ്മവിത് ബുഫ്മൈവഭവതി" ബ്രഹ്മ 
ത്തെ അറിഞ്ഞവന് ബ്ൃഹ്മം തന്നെയാകുന്നുവെന്ന ശ്രുത്യത്ഥത്തെ സ്തൃഷ്ടമാക്കി. നിര്വിശേ 
ഷബ്ദഹ്മസ്വരൂുപമായിട്ടു വസിക്കുന്നുവെന്നു സാരം? 

50 സര്വകമ്മാണ്യപി സദാ കര്വാണോധ മദ്പ്യപാശ്രയഃ 

മല്പ്രസാദാദവാപ്ലോതി ശാശ്വതം പദമവ്യയം. 

മദ്ധ്യപാശ്രയഃടഞാന് തന്നെ ആരാധനീയന് എന്ന ഭാവത്തോടുകൂടിയവന്, സവ്ൃകമ്മാ 
ണിസ്സകല കമ്മങ്ങളെം കുവ്യാണ4ടചെയ്യുന്നവനായിട്ടു, മത്പ്രസാദാത് “-എനെറ അനുഗ 
ഹം ഹേതുവായിട്ടും അവ്യയം വൃദ്ധിക്ഷയങ്ങളില്ലാത്തതും, ശാശ്വതംടനിത്യവുമായം പദംട 
സ്ഥാനത്തെ, അവാഫ്ലോതിടപ്രാപിക്കുന്നു. 

സ്വവണ്ണ്ണാശ്രമോചിതകമ്മാനുഷ്ലാനത്താല് ചിത്തശുദ്ധിഷും തന്നിമിത്തം ജഞ്ഞനവും 
രത്ഫലമായ മോക്ഷവും സിദ്ധിക്കുമെന്നു പറഞ്ഞതിനന്ൌ ശേഷം. ഇപ്പോഠം സംസ്ധാരമാഗ്ഗു 

ത്തെ അതിക്രമിപ്പാനാഗഹിക്കുന്ന 4“ആരുരുക്ഷുവും??**“ആരൂഡനു""മായ യതികഠം രണ്ടുപേരും 
മോക്ഷകാംക്ഷികളായിട്ടു ഏതുവിധം പ്രദൃത്തിക്കേണം ,എന്നുപദേശിപ്പാന് ഭാവിക്കുന്നു. അ 
തില് ആദ്യമായിട്ടു മോക്ഷത്തെ സാധിപ്പിക്കുന്നതായ ജ്ഞാനം ചിത്തശുദ്ധി വരാതെ അനു 
ഭവപ്പെടകെയില്ല. ചിത്തശുദ്ധിയോ ഫലകാംക്ഷ കൂടാതെഇരശ്വരാപ്പ്യണബുദ്ധ്യാ സ്വകമ്മാനു 

ഷ്ലാനുംകൊണ്ടേ സിദ്ധിക്കുകയുള്ളു, അതുകൊണ്ടു ആരുരുക്ഷു._ മോക്ഷകാംക്ഷയുള്ള ഗൃഹ 
സ്ഥ൯.---ഇയശ്വരനായ എന്െറ പ്രീതിക്കാഴ്കകയൊണ്ടു” കമ്മം തന്നെ അവശ്യം അനഷ്ണിക്കേ 
ണം എന്നു സിദ്ധാന്തിക്കുന്നു:-_സംസാരദുഃഖനിപ്പത്തിക്കായ്കൊണ്ടു സപ്യാത്മകനായ എ 
ന്നെത്തന്നെ ആരാധിക്കേണം എന്ന്' സച്ഛാസ്്രസല്ഗുരുപദേശത്താല് ദൂഡ്ഥമായുറച്ചവന് 

ശ്രുതിസ്തതികജാല് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിഹിതങ്ങളായ സ്വയ കമ്മങ്ങളെയും എപ്പോ 
൦ മല്ഭാവനുയോടുകൂടെ ചെയ്യേണം. ചിരകാലാനുഷ്ഠിതകമ്മത്താല് സന്തുഷ്ടനായ എന്െറ 

അനുഗ്രഹം ഹേതുവായിട്ടു വൃദ്ധിക്ഷയങ്ങഠം ഇല്ലാത്തതും നുശിക്കാത്തതുമായ സ്ഥാനത്തെ. 
രോക്ഷത്തെ_.അവന് പ്രാപിക്കും. 

511. ചേതസാ സര്വകമ്മാണി മയി സന്നയസ്പ) മല്പരഃ 

ബുദ്ധിയോഗമുപാശ്രിതയ മച്ചിത്തഭ സതതം ഭവ. 

ചേതസാടവിവേകബുദ്ധികൊണ്ടു, മല്പരഃടഞാന്തന്നെ പ്രാപിക്കപ്പെടവാന് യോഗ്യന് 
എന്ന താല്പയ്യുമുള്ളവനായിട്ടു, സര്വകമ്മാണിടസകല കമ്മങ്ങളെയും മയിസന്ന്യസ്യട 

എന്നില് സമപ്ലിച്ചിട്ടു, ബുദ്ധിയോഗം-ബുദ്ധിയോഗത്തെ ബുദ്ധിയെ എന്നോടു യോജിക്കു 

ക എന്ന നിലയെ, സതതം ഉപാശ്രിത്യ-എപ്പോഴം ആശ്രയിച്ചിട്ട്, മച്ചിത്തഃ-എന്നില് 

ചിത്തത്തോട കൂടിയവനായിട്ടു, ഭവടഭവിച്ചാലും. 
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കമ്മത്താല് സന്തുഷ്യനായ ഇരശ്വരന്െറ അനുഗഹംകൊണ്ടു മാത്രമേ മുക്തി ലഭി 
ഭഒകയ്യുള്ളൂ വെന്നുള്ള ജ്ഞാനത്താല് ഹേ അജജ്ുന നീ ഞാന്തന്നെ പ്രാപ്യമായ സദ; 
എന്നു നിശ്ചയവും അതിന്നു മാത്രമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹവും ഉള്ളവനായിട്ടു ശ്രുതിസ്തുതികളാല് 

നദിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടതും നിന്നാല് ചെയ്യപ്പെടുന്നതുമായ സകല കമ്മങ്ങളെയും എന്റെറ പ്രീതി 
ക്കായിട്ടെന്നില് സമഡ്വിച്ചിട്ട എപ്പോഴും ബുദ്ധിയെ എന്നില് യോജിപ്പിക്കുകയെന്ന യോഗ 
ത്തെ ആശ്രയിച്ചുകൊംക. നിന്െറ ചിത്തം എപ്പോഴും എന്നില്തന്നെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുക. 

58. മച്ചിത്തഃ സര്വടുര്ഗാണി മല്പ്രസാദാത്തരിഷ്യസി 

അഥചേത്ത്വമഹങ്കാരാന്നശ്രോഷ്യയസി വിനങ് ക്ഷ്യസി. 

മച്ചിത്തഃ ത്വം-എന്നില്ത്തന്നെ ചിത്തത്തോടുകൂടിയ നീ, മത്പ്രസാദാത-എനന്െറ അനുഗ 
ഹം ഹേതുവായിട്ടു, സര്വളുഗ്റാണിടകടക്കാന് കഷ്ടൂമധികമുള്ള സവ്വസങ്കടങ്ങളെയും, തരി 

ഷ്യസിടകടക്കും. അഥടഅങ്ങിനെയല്ലാതെ, അഹങ്കാരാത് ടഞാനെന്ന ഭാവാഭിമാനത്താത്, 
൯ ശ്രോഷ്യസിടനീ കോഠം്കുന്നില്ലെമ്മില്_(ഞാനുപദേശിച്ചതിനെ), വിനങ് ക്ഷ്യസിടപതി 
തനായ് ഭവിക്കും. 

ഭഗവാനെമാത്രം ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതിന്െറ ഫലമെന്താണെന്നു കാണിക്കുന്നു:-. 
ഹേ അജജുന നീയെന്നില്തന്നെ സവ്വാത്മഭാവേന ചിത്തത്തെ സമമല്ല്രിക്കുന്നു. ഞാ 
നല്ലാതെ മഠ൨ യാതൊന്നും സത്യമായിട്ടില്ലെന്ന ദൂഡനിശ്ചയത്താല് എന്നെമാത്രം 

ആശ്രയിക്കുന്നു_എങ്കില് മറെറാരുവിധത്തിലും അതിക്രമിപ്പാന് കഴിയാത്ത സകല ഭഗ്ഗങ്ങ 
ഒെയും_സംസാരമൂലകാരണങ്ങളാഡയ അവിദ്യാകാമകമ്മങ്ങളെയെല്ലാം_എനന്െറ അനുഗുഹ 

ഫലമായി സിദ്ധിക്കുന്ന പരമജ്ഞാനത്താത് നീ കടന്നു വിദേഹകൈവല്യത്തെ പ്രാപിക്കും. 
ഇതിന്നു വിപരീതമായിട്ട', യൂദ്ധാദികമ്മം, ഹിംസാബഹുളം ശ്രൌതസ്താത്തവിഹിതകമ്മങ്ങഠം 
ക്കാവശ്യമായ സാധനസമ്പാദനം കഫ്മൂതരം എന്നിങ്ങിനെയുള്ള വിചാരത്താല് ഞാന് കം 

മ്മത്തെ ഇഷ്ഠപ്പെടുന്നില്ലെന്നുള്ള അഹങ്കാരം നിമിത്തം എന്െറ ഉപദേശത്തെ കേഠാപ്പാന് 

വിചാരിക്കുന്നില്ലെത്കില് വിഹിതകമ്മത്തെയുപേക്ഷിക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള അധഃപതനത്തിന്നു 
നീ പാത്രമാസ്ത്രരും. 

69, യദഹങ്കാരമാശ്രിത്യ നയോത്സയ ഇതിമന്യസേ 

മിഗ്രൈഷവ്യവസായസ്ഷേ പ്രകൃതിസ്ത്വാം നിയോക്ഷ്യതി. 

അഹംകാരംഅഹംഭാവത്തെ, ആശ്രിത്യ-ആശ്രയിച്ചിട്ടു, ന യോത്സ്യേ ഇതിടഞാന് യൃദ്ധം 
ചെയ്തയില്ല എന്നു, മന്യയസേയത് നീ വിചാരിക്കുന്നുവെങ്കില്,, തേ ഏഷ॥ വ്യവസായഃം 
നിന്െറ ഈ നിശ്ചയം, മിത്ഥ്യാടവ്യത്ഥം, പ്രകൃതിടസ്വഭാവം, ത്വാം നിയോക്ഷു റ്യതിടനി 
ന്നെ പ്പേരിക്കും. 

സാംഖ്യമതത്തെ അവലംബിച്ചിട്ടു ഭഗവാന് കമ്മത്തിന്െറ അവശ, റയകത്തവ്യതയെ 
പ്രതിപാടിക്കുന്നു:-__ഹിംസാ പ്രധാനമായയുദ്ധം ഞാന് ചെയ്തുയില്ല എന്ന്” പണ്ഡിതനെന്ന 
ഭാവരൂപമായ അഹങ്കാരത്തെ ആശ്രയിച്ചിട്ടു നീ വിചാരിക്കുന്നുവെമില് നിന്െറ ഈ സി 

ശ്ചയം വേദവിരുദ്ധമാകുന്നു. ക്ഷത്രിയന്നു യുദ്ധം വേദവിഹിതകമ്മമാകുന്നു. *“യേയുദ്ധ്യന്തേ 
പ്രധനേഷു"" ക്ഷത്രിയന്മാര് ധമ്മസ്ഥാപനത്തിന്നായി യു്ധംചെയ്യുന്നുവെന്നത്ഥമായ വാക്യ 

ത്തെ നീ അറിയാതെ പണ്ഡിതനെന്നഭിമാനിക്കുന്ന പക്ഷത്തിലും നിന്െറ നിശ്ചയം വ്യ 

ത്ഥംതന്നെ. അതു ഫലത്തില്വരികയില്ല, എന്തുകൊണ്ടെന്നാല് നിന്െറ ജന്മസിദ്ധമായ 
ക്ഷാതൂപ്രകൃതി-തേജസ്സ് .. ശെയയ്യും_ ധൈയ്യും_സാമത്ഥ്യം മുതലായ ഗുണങ്ങളെയും അധിക്ഷേ 
പാടികളെ സഹിക്കായ്മയേയും നിന്നില് ഉത്ഭവിപ്പിക്കുന്ന രജോഗുണമയിയായ പ്രകൃതി 
നിന്നെക്കൊണ്ടു യുദ്ധംചെയ്യിപ്പിക്കും. ആ രജോഥഗുണശക്തി നിന്നിലുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നീ 
ക്ഷത്രിയനായി ജനിച്ചിരിക്കുന്നത'. ആ ഗുണത്തെ നീയിപ്പോഠം അതിക്രമിപ്പാന് ശക്തനാ 
യിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട്” നിന്െറ നിശ്ചയം ഫലിക്കയില്ലെന്നാണ്' സര്പ്പജഞ്ഞനായ ഭഗ 
വാനന്െറയുപദേശത്തിലടങ്ങീട്ടുള്ള സാരാംശം. 
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60. സ്വഭാവജേന കൌന്തേയ നിബദ്ധഃ സ്വേനകമ്മണാ 

കത്തും നേച്ഛുസിയന്മോഹാല് കരിഷ്യസ്യയവശോപിതത്. 

സ്വഭാവജേന--സ്വഭാവത്തില്നിന്നുണ്ടായ, സ്വേനകമ്മണാം:സ്വകീയകമ്മത്താല്, നിബ 
ദ്ധുഏററവും ബന്ധിക്കപ്പെട്ട നീ, മോഹാത് ടഅറിവില്ലായ്കനിമിത്തം൭ യത് കത്തും ന ജച്ഛു 
സിയാതൊന്നിനെ ചെയ്താന് ഇച്ഛിക്കുന്നില്ലെയോ, തത് അതിനെ, അവശ॥ അപിടര 
സ്വതന്തൂനായിട്ടും, കരിഷ്യസിടചെയ്യും. 

ഞാന് ചെയ്യും ഞാന് ചെയ്യില്ല എന്ന അഹങ്കാരം ആക്ടണ്ടോ അവന് ബദ്ധനാകു 

ന്നു മുക്തനല്ല. മുക്തനല്ലാത്തവന്നു സര്വ്വമായ കമ്മത്യാഗം സാദ്ധ്യവുമല്ല. ആകയാല് ഫേ 

കൌന്തേയ ജന്മാന്തരത്തില് ചെയ്തു പുണ്യപാപകമ്മങ്ങളുടെ സംസ്കാരം നിമിത്തം ഈ ജന്മ 
ത്തില് സിദ്ധമായിരിക്കുന്ന പ്രകൃതിയില്നിന്നുത്ഭവിച്ചതും നിണക്ക്ചിതവുമായ കമ്മത്തിനാ 
ല് ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നീ യാതൊരുകമ്മത്തെ ചെയ്തുയില്ലെന്നു” അറിവില്ലായ്മുനിമി 
ത്തം വിചാരിക്കുന്നുവോ ആ കര്മ്മത്തെ തള്ളിക്കളയുവാന് സാധിക്കാത്തതുകൊണ്ടു ശാസ്ത്രി 

യമായ ആ കര്മ്മത്തെ മനഃപൂര്വ്വം ചെയ്തുയില്ലെങ്കില് പ്രകൃതിക്കധീനുനായിട്ട്_അസ്വത 
നൂനായിട്ടും_ചെയ്യും. ജന്മാന്തരകമ്മപരിപാകമായി സിദ്ധിച്ചതായ ആ വാസന നിന്നെ വ 

ശപ്പെടുത്തിയിരിക്കയാല് അതിന്നനുസരിച്ച കര്മ്മം ചെയ്യാതിരിപ്പാന് നിണക്കു സാധി 
ക്കയില്ല. 

61. ഇരശ്വരഃ സപ്ൃഭതാനാം ഹ്ൃദ്ദേശ്വേജത്കുന! തിഷ്ണതി 
ഭൂാമയന്൯ സർവഭൂതാനി യന്ത്രാരൂഡ്ധാനി മായയാ. 

ഈശ്വരഃടസവ്വലോകവിയന്താവ്, യന്ര്രാരൂഡാനിടയന്രൂപ്രതിമകളെയെന്നപോലെ ആരു 
ഡനായിട്ടും സവ്യഭതാനിടസകല പ്രാണികളേയും, മായയാ ഭരാമയന്ടമായകൊണ്ടു ഭൂമിപ്പി 
ക്കുന്നവനായിട്ടു, സവ്വഭതാനാം:സകല പ്രാണികളുടെ, ഹൃദ്ദേശേ-ഹൃദയസ്ഥാനത്തില്,, 
തിഷ്ണതിട ഇരിക്കുന്നു. 

പ്രകൃതിക്കധീനനായവന് സ്വതന്നല്പാത്തതുകൊണ്ടു സ്വഭാവസിദ്ധമായ കര്മ്മ 
ത്തെ ഉപേക്ഷിപ്പാ൯ അവന്നു സാധിക്കുകയില്ല. അതിനാല് അതു ചെയ്തുതന്നെ വേണം എ, 
ന്നു മുമ്പേത്തെ മന്ൂത്താത ഉറപ്പിച്ചു. ഇപ്പ്യോഠം പ്രകൃതിയുടെയും നാഥനായ ജഇരശ്വരന്നധീ 
നനായിരിക്കുന്ന ജീവന്നു നിയന്താവായ ഇശ്വരന് ശ്രീകൃഷ്ണുമൂത്തി-_-വിശ്ചിതകര്മ്മം അവ 
ശ്യം കത്തവ്യം എന്നു ബോധിപ്പിക്കുവാന് പറയുന്നു:--ഹേ അജജ്യന! സവ്വലോകത്തിന്െറ 
ന്ദിയന്താവായിരിക്കുന്ന പരമേശ്വരന് സൃത്രധാരനാകുന്നു. യന്്ര്യാവകളെ ബന്ധിച്ചിരിക്കു 
ന്ന കയറിനെകൈയ്യില്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന സൂത്രധാരന് ആ,യന്ത്രങ്ങളെ മേല്ലോട്ടും കീഴ് പോ 
ട്ടം ഉയത്ത്ുകയും താ തയും ചെയ്യുന്നതുപോലെ വാസനാത്മികയായ വിക്ഷേപശക്തിയെ 

കൊണ്ടുസവ്യഭൂതങ്ങള്ചെയും ബ്രഹ്മാവുമുതല് പുല്ക്കൊടിവരേയുള്ള സവ്വചരാചരങ്ങള്ളെയും അ 

വരവരുടെ വാസനാനുരൂപകര്മ്മങ്ങളില് പ്രവൃത്തിപ്പിച്ചുംകൊണ്ടു സവ്വരുടേയും ഹൃദയത്തി 
ലുള്ളബുദ്ധിയാകുന്ന ഗുഹയില് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്". ജന്മാന്തരകമ്മവാസനാനുരൂപകര്മ്മങ്ങളെ സ 

കലപ്രാണികഠംക്കുംനിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നതു സവ്വേശ്വരനാകു നു. ആ വാസനകജാകുന്ന കയ൨ 
കളെ അങ്ങുമിങ്ങും ചലിപ്പിക്കുന്നതും ആ നിയന്താവാകയാല് സകലപ്രാണികളും ആ പരമേ 

ശ്വരന്െറ അധീനത്തിലകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നു നീ ധരിക്കേണം. പുറമെ കളിപ്പിക്കുന്ന പാ 
വകളൂടെ കയറപിടിച്ചുംകൊണ്ടു അണിയറയില് ഇരിക്കുന്ന സൂത്രധാരനെന്നപോലെ സ 
വ്വേശ്വരന് ഹൃദയത്തിലുള്ള ബുദ്ധിഗുഹയില് വസിക്കുന്നതിനെ പുറത്തുള്ളതിനെ മാത്രം കാ 
ണുവാന് കഴിവുള്ള കണ്ണൂകഠംകൊണ്ടു കാണുസ്തില്ല. ഉഠംക്കണ്ണുകൊണ്ടുവേണം കാണുവാന്. 

അമജാജുന! നിറ ശുദ്ധബുദ്ധികൊണ്ടുതന്നെ സവ്വേശ്വരനെ കാണേണം, ബുദ്ധിക്കു ശുദ്ധി 
സിദ്ധിപ്പാന് ഇശ്വരന് നിശ്ചയിച്ച സ്വധമ്മത്തെ അവശ്യംചെയ്തുതന്നെ വേണം. 

62. തമേവ ശരണം ഗച്ഛു സര്വഭാവേന ഭാരത! 

തല്പ്രസാദാല് പരാം ശാന്തിം സ്ഥാനം പ്രാപ്പ്്യസി ശാശ്വതം. 

ഭാരതം ഭരതകുലോല്പന്ന, തം ഏവ-അവനെത്തന്നെ., സവ്വഭാവേനടസവ്വവുംഎന്ന ദുഡ 

ബോധത്തോടുകൂടെം ശരണംഗച്ഛു-ശരണംപ്രാപിച്ചുകൊഠംകം തത്പ്രസാദാത് “അവന്െറ 



ളള പതിനെട്ടാം അദ്ധ്യായം 

അനുഗ്രഹത്താല്, പരാം ശാന്തിംടപരമശാന്തിയേയും, ശാശ്വതംസ്ഥാനംടനിത്യമായ പദ 
ത്തെയും പ്രാപ്പച്ചസിടനീ പ്രാപിക്കും. 

മൂക്തിക്കാഗഹിക്കുന്നവന് ചിത്തശുദ്ധിസമ്പാടിപ്പാന് കമ്മം ഫലേച്ഛുകൂടാതെ ചെ 
്യൂതന്നെ വേണംഎന്നു നയത്തോടും ഭയപ്പെടുത്തിയും ശാസിച്ചതിന്നുശേഷം മോക്ഷംമാത്രം 

കാംക്ഷിക്കുന്നവന് സ്വകമ്മത്താല് പരമേശ്വരനെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടു ശരണംപ്രാപിച്ചാല് 
ജ്ഞാനവും തല്ഫലമായ മോക്ഷവും സിഭ്ധിക്കും എന്നുപദേശിക്കുന്നു:__ഹേ ഭാരത! നിന്െറ 
സ്വകമ്മത്താല് ആ പരമേശ്വരനെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടു സകലചരാചരങ്ങളും ആ ഭഗവാന് 

തന്നെയെന്നുള്ള സവ്വഭാവത്തോടുകൂടെ ശരണംപ്രാപിച്ചുകൊഠംക. ““സംസാരസാഗരേമഗ്നം 
മാമുദ്ധരജഗത്പ്രഭോ?” സംസാരസമുദ്യത്തില് മുങ്ങിയിരിക്കുന്ന എന്നെ ഹേ ജഗന്നാഥ്! സ്വാ 
മിന്! ഇതില്നിന്നുദ്ധരിക്കേണമേ എന്നുപ്രാത്ഥിക്കുന്നതുതന്നെ ശരണാഗതി. ആ ഭഗവാന്െറ 
കരുണാകടാക്ഷത്താല് ആത്മസ്വരൂപബോധവും അതുനിമിത്തം ഉപരതി രൂപമായ പരമ 
ശാന്തി ജീവിച്ചിരിക്കുന്നകാലത്തിലും ശരീരപതനാനുന്തരം നാശരഹിതമായ കൈവല്യവും 
നിണുക്കു സിദ്ധിക്കും. ഈവിധം ഇധശ്വരൈകശരണന്മാക്കെല്ലാം സിഖ്ധിക്കും എന്നു സാരം. 

68. ഇതിതേജ്ഞാനമാഖ്യാതം ഗുഹ്ഠാല് ഗുഹ്ൃതരം മയാ 
വിമൃുശ്യൈതഭശേഷേണ യധഥേച്ഛുസി തഥാ കുരു. 

ഇതിടഇപ്രകാരം, ഗുഹ്യാത് ടരഹസ്ൃത്തില്വെച്ചും, ഗുഹൃതരംടഅതിഥുഹ്യമായ, ജ്ഞാനം 
ജ്ഞാനശാസ്ത്രം, തേടനിണക്കായ്കൊണ്ടു്, മയാടഎന്നാല്, ആഖ്യാതംട-പറയപ്പെട്ടു, ഏത 
ത്ടഇതിനെ, അശേഷേണഃമുഴുവനും, വിമൃശ്യടആലോചിച്ചിട്ടു', യഥാ ഇച്ഛുസി-ഏതൊന്നു 
ചെയ്താനിച്ഛിക്കുന്നുവോ, തഥാ കരും-അപ്രകാരം ചെയ്തുകൊഠംക. 

സിഷ്ട്രാമകമ്മത്താത് പരമേശ്വരനെ സേവിക്കുന്നതുകൊണ്ടു ബുദ്ധിശുദ്ധിയ തന്നിമി 

ത്തം ആത്മസ്വരൂപബോധം; തല്ഫലമായ വിദേഹകൈവല്യം എന്ന സംഗതിയെ വി 
സ്തരിച്ചും ചുരുക്കിയും “4സ്വകമ്മണാതമഭ്യച്ചു്യ" എന്നുമുതല് “4പരാംശാന്തിം സ്ഥാനംപ്രാ 
ഭലച്ചസി ശാശ്വതം "എന്നതുവരേയുള്ള മന്ത്രവള്ല്്റങ്ങളാല് പ്രസ്തഷ്ടമമായുപദേശിച്ചുകഴിഞ്ഞതി 
നാല് ഗീതാശാസ്ത്രത്തെ ഉപസംഹരിക്കുന്നു: 

നത്വേവാഹംജാതുനാസം എന്ന രണ്ടാമധ്യായത്തിലെ മന്രംമുതത് **സ്ഥാനംപ്രാ 
പ്ൃ്യസിശാശ്വതം?? എന്ന ഈ അദ്ധ്യായത്തിലെ മന്ത്രംവരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാത ബ്രഹ്മവും 

ആത്മാവും ഒന്നുതന്നെ എന്നുള്ള ബോധത്തെ ശ്ര്ധാലുവിന്നു ജനിപ്പിക്കുന്ന ഗീതാശാസ്ത്രം 
ഭദ്രമായി സ്മക്ഷിക്കേണ്ടതായ മണിമന്ര്രൊഷധാദികളെക്കാഠം പരമരഹസ്യമാകുന്നു. ആശാ 
സ്ൂത്തെ_സംസാരസന്താപമൂലമായ അജ്ഞാനാന്ധകാരത്തെ പാടെ നശിപ്പിക്കുന്ന സിദ്ധാ 
നപ്രമാണത്തെ_പരമകരുണാനിധിയായ ഞാന് “*ശാധിമാംത്വാം പ്രപന്നം?? എന്ന വാക്യ 
ത്താര്ഃ ശരണാഗതനായ നദിന്നോടുപദേശിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഇതിലെ പദങ്ങളെയും വാക്യങ്ങളെ 
യും അറിവാന് സമത്ഥനായ സീ മുഴുവനും_സാധനമേത്' അതിനെ എങ്ങിനെ സമ്പാദിക്കേ 
ണയ സാധ്യമെന്ത് % അതെങ്ങിനെ സാധിക്കേണം? എന്ന എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളേയും മനസ്സി 
രുത്തിയാലോചിച്ചശേഷം നിന്െറ അധികാരാനുസരണം എന്തുചെയ്താന് നീ! ഇച്ഛിക്കുന്നു 
വോ അതു ചെയ്തുകൊഠംക. ഒരുവനെറ സംതൃഹ്ിയും അധികാരവും അവന് അറിയുന്നതുപോ 

ലെ അന്നൃയന്നദിവാന് സാധ്യമല്ല. ഉപദേഷ്ഠാവിന്നുപദേശിപ്പാനും ശിഷു ന്നു സ്വാധികാരാ 
നുസരണം പ്രവ്ൃത്തിപ്പാനും അവകാശമുണ്ടെന്നാണ് ഭഗവാന്െറ മതം. നിര്ബ്ബന്ധംകൊ 
ണ്ടൊരുവനെയും ആക്കും ഉയത്തുവാനോ താഷ്്ുവാനോ സാധിക്കയില്ല. ഹിതോപദേശം ഗു 
രുകൃത്യം. സ്വാധികാരാനുസരണം പ്രവൃത്തിക്കേണ്ടതു ശിഷ്യകൃത്യം എന്ന്” ഗുരുശിഷ്യസ 
വൃദായത്തെ പ്രകാശിപ്പിച്ചു. 

64. സര്വഗുഫ്യൃതമം ഭൂയഃ ശൃണു മേ പരമം വചഃ 

ഇഷ്ട്ോസി മേ ദ്ൃഡ്ധമിതി തതോ വക്ഷ്യാമി തേ ഹിതം. 

സവ്ൃഗുഹൃതമം-എല്ലാററിനെക്കാഠം അത്യന്തം ഭഗാപ്യവും, പരമ ഉുതകൃഷ്ടുവുമായ, മേ 

വചഃഎനറെറ വചസ്സിനെ ഭൂയഃശരണും--ഇനിയും കേട്ടുകൊഠംകം മേ ഇഫ്ടൂഃ അസി-എനിക്കു 
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നീ ഇഷ്ടനാകുന്നു, ഇതി-എന്നഹേതുവായിട്ടു, തേടനിണക്കു, ദൂഡ്ധംഹിതംതുറപ്പാകുംവിധ 
ത്തിലുള്ള ഹിതത്തെ, വക്ഷ്യാമിടഞാന് വചിക്കുന്നേന്. 

അ്ഞാനത്തിന്നും തല്ഫലസിഭ്ധിക്കും അസാധാരണകാരണമായ ചിത്തശുദ്ധിയുണ്ടാ 
യാല്, ജ്ഞാനം സിദ്ധിക്കും. അതില്ലെങ്കില് ജ്ഞാനനിഷ്ഠയോ, സന്പാസമോ സിദ്ധിക്കയി 

ല്ല. അതുകൊണ്ടു ആരുരുക്ഷു പരമേശ്വരാര്പ്പുണബുദ്ധിയോടുകൂടെ കമ്മം ചെയ്യേണം എ 
ന്നറപ്പിക്കുവാ൯ ഭാവിക്കുന്ന ഭഗവാന് താനുപദേശിപ്പാന് വിചാരിക്കുന്ന സംഗതിയില് മുമു 

ക്ഷൂവിന്നു ശ്രദ്ധ ജനിപ്പിക്കുവാന് ഉപദേശിപ്പാന്പോകുന്ന സംഗതിയെ സ്ത്തിക്കുന്നു:- 
ഇരശ്വരനെമാത്രം ശരണംപ്രാപിപ്പുകൊണ്ടുള്ള കമ്മാചരണം അത്യന്തം രഹസ്യസംഗതിയാ 

കുന്നു. അതിനെ ബോധിപ്പിക്കുന്നതാകയാല് ഞാന് പറയുന്ന ഈ വചനം പരമഥുഹ്യവും 
പരമശ്രേഷ്ടവുമാകയാല് ഞാന് ഈ സംഗതിയെ പല ഘട്ടത്തിലും ഇതിന്നുമുമ്പെ പറഞ്ഞ 

തുതന്നെയെമിലും ദുഡ്ധബോധത്തിന്നായിട്ടിനിയും പറയാം, കേട്ടുകൊഠംക. അത്രയധികം 
ഗുഹ്യമായതിനെ നിന്നോടു ഉപദേശിക്കുന്നതെന്തുകൊണ്ടെന്നാല്:-_പിതാവിന്െറ അംശ 
ത്തില്നിന്നു ജനിച്ച പുതരനെന്നപോലെ എന്െറ അംശത്തില്സിന്നുണ്ടായ നീ എന്െറ ഇ 
ഷ്ടൂനാകുന്നു. ഒരു കാലത്തിലും നിഷ് ഫലമാകാത്തതായ നിന്െറ ഹിതത്തെ നിസ്സ്രംശയ 

മാകത്തക്കവിധം ധരിപ്പിക്കേണം എന്ന കാരുണ്യത്താല് ഉപദേശിക്കുന്നു. ശ്രദ്ധയാ കേട്ട 
കൊഠാംക. ശരണാഗതന്മാരായ ജീവാത്മാക്കളെക്കുറിച്ചു ഭഗവാന്നുള്ള പരമകാരുണ്യത്തെ 
പ്രകാശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. എല്ലാ ഭക്തന്മാരോടും" ഭഗവാനീവിധം അരുജിച്ചെസ്തുകൊണ്ടുത 
ന്നെ ഹൃദയഗുഹയില് വസിക്കുന്നുവെന്നു വിശ്വസിക്കേണം. 

65. മന്മനാ ഭവ മല്ഭക്തോ മട്ടാജീമാം നമസ് കുരു 

മാമേ വൈഷ്യസി സത്ൃംതേ പ്രതിജാനേ പ്രയോസിമേ. 

മദ്യാജീ-എന്നെ യജിക്കുന്നവനായിട്ടു, ഭവംഭവിച്ചാലും, മന്മനാഃ ഭവടഎന്നില് മനസ്സോടു 
കൂടിയവനായി ഭവിച്ചാലും, മല്ഭക്തഃ ഭവ-എന്നെത്തന്നെ ഭജിക്കുന്നവനായി ഭവിപ്പുകൊ 
കം മാം നമസ് കുരും-എന്നെ നമസ്ത്രരിച്ചുകൊഠംകം, മാം ഏവ ഏഷ്യസി-എന്നെത്തന്നെ 

നീ പ്രാപിക്കും, സത്യംസത്യം ഞാന് പറയുന്നു, തേ പ്രതിജാനേംനിന്നോടു ഞാന് പ്രതി 
ഇഞചെയ്യുന്നു, മേ പ്രിയഃ അസിംനിയെനെറ പ്രിയനാകുന്നു. 

ഉപദേശിക്കാംഎന്നു പ്രതിജ്ഞചെയ്ത ഹിതവചനത്തെ കാണിക്കുന്നു. നിത്യനൈമിത്തി 
കഞ്ങളായ സകല വേദോക്തകമ്മങ്ങളെക്കൊണ്ടും ഫലകാഷക്ഷകൂടാതെ സവ്വേശ്വരനായ എ 
ന്നെത്തന്നെ ആരാധിപ്പുകൊഠംക. മനസ്സിനെ എന്നില്ത്തന്നെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുക. എന്നെ 

ത്തന്നെ നമസ്തരിക്കുക., സര്വ്വത്തിലും നിവസിക്കുന്നവന് ഞാനെന്ന ഉറപ്പോടുകൂടെ എല്ലാ 
ററിനേയും വണങ്ങുക. ക്ഷേതാടികളിലുള്ള പ്രതിമാദികളെ മാതരം നമസ്തരിക്കുന്നതുകൊണ്ടു 
കൃതാത്ഥനാകയില്ല. സ്വത സമദൃഷ്ഠിയോടുകൂടെ ഗോഖരാടികളെയും നമസ്ത്രരിക്കുക. വിഷ 

യഭോഗങ്ങളെയല്ല ഭജിക്കേണ്ടത്'. എന്നില് പരമപ്രേമമുള്ളവനായി ഭവിക്കുക. ഈവിധം 

സ്വദ സവ്യത എന്നെ സേഡിക്കുന്ന നീ എന്നെത്തന്നെ പ്രാപിക്കും. ഇതില് സംശയം 
വേണ്ട. ഞാന് സത്യം പറയുന്നു. നീയെന്നെത്തന്നെ പ്രാപിക്കും എന്നു ഞാന് നിന്നോടു 

പ്രതിജ്ഞചെയ്യുന്നു. എന്തിനായിട്ടീവിധം ശപഥം ചെയ്യുന്നുവെന്നാല് നീ എന്െറ പ്രിയ 
നാകുന്നു. 

മുമുക്ഷുക്കെടെ പ്രതിനിധിയായിട്ടജജുനനെ കല്ലിച്ച ഭഗവാന് മോക്ഷേച്ഛുയുള്ള സ 
കലരോടും ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ പ്രതിജ്ഞ, എന്നറിവാന് മതിയായ അന്തമകരണശുദ്ധി സി 
ഭ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ഏതൊരുവനെങ്കിലും ഇതില് സംശയിക്കുമോഃ ജീവാനുഗ്രഹത്തിന്നായി സ്വേ 

ച്ഛുയാ ഭിവ്യമംഗജവിഗ്രഹത്തെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ശ്രീഭഗവാന് വാസുദേവന് സവ്വസം 
സാരഭുഭഖമൂലമായ അനാദ്യവിദ്യാകാമകമ്മബീജത്തെ നിശ്ശേഷം ഭസ്ത്മാക്കുന്നതിന്നു സമത്ഥ 
മായ സവ്ൃശാസ്ത്രസാരത്തെ ഇതില് നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നു മുമുക്ഷുക്കഠം ധരിക്കേണം. 
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66. സപ്ൃധമ്മാന് പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ 

അഹം ത്വാ സവ്വപാപേജ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാശുചഃ. 

സവ്വധമ്മാന്ടസകല ധമ്മങ്ങളെയും, പരിതൃജ്യ- നിശ്ശേഷം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടു, ഏകം മാം-ഏ 
കനായ എന്നെ, ശരണംവ്ജം-ശരണംപ്രാപിച്ചകൊഠംകം ത്വാം-നിന്നെ, അഹം-ഞാന്, 
സവ്വപാപേഭ്യ-സകല പാപങ്ങളില്നിന്നും, മോക്ഷയിഷ്യാമിടമോചിപ്പിക്കുന്നേന്, ത്വം 
മാശുചഃടനീ ഒ8ഖിക്കേണ്ട. 

സവ്വധമ്മങ്ങളെയും ന്ദിശ്ശരേഷം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട ഏകനായ എന്നെമാത്രം ശരണം 

പ്രാപിച്ചുകൊടംക. ഞാന് നിന്നെ സകല പാപങ്ങളില്നിന്നും മോചിപ്പിച്പുകൊള്ളാം. 

നീ ടുഃഖിക്കേണ്ട. ഇതാണ്' ഭഗവാന് അര്ജുനനോടു ചെയ്യുന്ന പരമോപദേശം. ഇത് ഉ. 
പസംഹാരമന്്മാണ”. ഉപക്രമം ““അശോച്യാനന്പശോചസ്ത്രം?" ആരെകറിച്ചു ൭ഃഖി 
പ്രാനവകാശമില്ലെയോ അവരെകറിച്ചു നീ ട%ഖിച്ചുവെന്നാണെല്ലൊ ആ ഭുഃഖത്തെ തീ 

പ്യാനാണുപദേശം ആരംഭിച്ചത്. നിന്െറ ആ ടുഃഖം തീക്കുന്നവന് ഞാനാണെന്നു നീ ധരി 

ച്ുകൊഠംകം, എന്ന വാക്ൃത്താല് ഉപദേശം അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഗീതാ 

ശാസ്ത്രം ഉപക്രമവും ഉപസംഹാരവുംകൊണ്ടു ൭:ഖമില്പാതാക്കുന്നതിന്നു മതിയായ മുഖ്യപ്രമാ 

ണമാണെന്നു പരമഗുരുവായ ഭഗവാന് ഉറപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ബാക്കികാണുന്ന 19ദ്ല്ലോകങ്ങം 
ഗീതാശാസ്ത്ര ശ്രവണകിത്തനവ്യാഖ്യാനങ്ങഠംനിമിത്തം സിദ്ധിക്കുന്ന ഫലത്തെ പറയുന്നവ 
യാകയാല് ഉപദേശമന്ത്രാവസാനമാണ്' 180൦ അധ്യായത്തിലെ 66_ഠമത്തെ മന്ദം. 

ഇത്' അതിപ്രധാനമാകയാല് ഇതിനെകറിച്ചുള്ള നിരൂപണത്തില് ഭഗവല്പൂജ്യപാദ 
ശ്രീമച്ചുകരാചായ്യുസ്വാമികഠം, ശ്രീശങ്കരാനന്ദഗുരു മുതലായ മഹാത്മാക്കഠം വളരെ 

മനസ്സിരുത്തി ചച്ചചെയ്തിരിക്കയാല് ഇവിടെയും അല്പം വിസ്ത്ൂരിക്കേണ്ടതാവശ്യമാണെന്നു 
വിചാരിക്കുന്നു. ഗീതാശാ। ത കമ്മത്തേയോ ജ്ഞാനുത്തേയോ . ഭക്തിയേയോ ആ 
ത്ര പയന്തികടുഖനിപ്പത്തിസാധനമായിട്ടു ഭഗവാനുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണ്' ഓരോ മഹാത്മാ 
ക്കളായ വ്യാഖ്യാതാക്കന്മാര് ചച്ചുചെയ്തിരിക്കുന്നത് $ ചിലര് കമ്മപരമായിട്ടും മറവചിലര് 
ജ്ഞാനുപരമായിട്ടും വേറെചിലര് ഭക്തിപരമായിട്ടും സിദ്ധാന്തിച്ചിട്ടുണ്ടു്”. ഇതില് ഏതിനെ 
സ്വീകരിക്കേണം എന്നു ഗീതാശാസ്ത്രം അഭ്യസിക്കുന്നവരുടെ മനഃസ്ഥിതി, വൈരാഗ്യം 
മോക്ഷേച്ചു എന്നിവയെ അനുസരിച്ച്” അവരവര് നിശ്ചയിക്കുന്നതാണുത്തമം. വ്യാഖ്യാനി 
ച്ചവരും ആവിധമാണ് വ്യാഖ്യാനിച്ചിരിക്കുന്നതും. “4നഭഃപതന്ത്യാത്മസമംപതത്രിണഃ? പ 

ക്ഷ്വികഠം അവയ്യകെത്താ൯ കഴിയുന്നത്ര ദൂരം ആകാശത്തില് പഠക്കുന്നു. അററം ആരും കാണു 

ന്നില്ല. പക്ഷെ ഇച്ച മൂതലായവക്കു പക്ഷികഠം എന്നു പേരുമാത്രമേ ള്ളൂ. ഗരുഡന് അ 

ങ്ങിനെയല്ലെന്നും ഭഗവദ്വാഹനമാണെന്നും നിശ്ചയിച്ചിട്ടാണെല്ലൊ വന്ദിക്കാറള്ളത്. 
അതുപോലെ ഗീതാശാസ്ത്രം ല്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുള്ള മഹാത്മാക്കളെയും ബഹുമാനിക്കേണം. 

ഓരോരുത്തരുടെ അഭിപ്രായവും അവരുടെ ജ്ഞാവത്തിന്നും ജീവിതരീതിക്കും അനുസരി 
ശരിതന്നെ. അപ്പുറത്തേക്കു ഗതിയില്ലെന്നു വിചാരിച്ചുകൂടാം ത്രികാണ്ഡസമ്മിതമായ വേ 
ഭാന്തസിഭ്ധാന്തമാണ് ഗീതാശാസ്ത്രംയ വേദാന്തം എന്ന പേര് മുപനിഷത്തുക്കഠംക്കാണ്' 
സര്ലവോപനിഷദോ ഗാവോ, ദോശ്ധാഗോപാലനന്ദനഃ പാത്ഥോ വത്സഃ സുധിരോക്താ 

ഭൃശ്ധംഗീതാമൃതം മഹത്" എന്ന പട്യത്തില്നിന്നു സര്വോപനിഷതസാരഭതം ഗീതാശാ 
സത്രം എന്നു സര്വാചാ്യുന്മാരും തക്കമില്ലാതെ സമ്മതിക്കുന്നതുമുണ്ടു. അതുകൊണ്ടു വേദാന്ത 
സിദ്ധാന്തം യാതൊന്നാണോ അതുതന്നെ ഗീതാശാസ്ത്രസിദ്ധാന്തം എന്നും സമ്മതിക്കേണം. 

൭ഃഖങ്ങഠം_ജനനമരണക്കേശങ്ങാം_ഇനിമേല് ഉണ്ടാകാതിരിക്കേണം. തല്ക്കാലം നശി 
ച്ചാല് പോരാ. വിശക്കുമ്പോഠം അല്ലാഹാരംകഴിച്ചാല് തല്ക്കാലം വിശപ്പുശമിച്ചു. പിന്നെ 
യും വിശക്കും പിന്നെയും ഭക്ഷണം വേണം. ഈ രീതിയെ ഒടുഃഖമോചനമെന്നു പണ്ഡിത 

ന്മാര് ഗണിക്കുന്നില്ല. ശാസ്ത്രം ആവിധം ശാസിക്കുന്നതുമില്ല. രണ്ടാമതു ടു8ഖമുണ്ടാകാതിരി 
ക്കേണം. അതിനെ ആത്യന്തികടഃഖനില്ൃത്തിരൂപമായ മോക്ഷം എന്നു വേദാന്തശാസ്ത്രം സി 
ഭ്ധാന്തിക്കുന്നു. ഈ പദവി സിദ്ധിക്കേണമെകില് ഭുഃഖമാകുന്ന ചിരന്തനവ്ൃക്ഷത്തിന്െറ ശാ 

ഖകളെ മുറിച്ചാല് പോരാ: വേരു മുറിക്കേണം. ടുഃഖത്തിന്െറ മൂലം സ്വരൂപവിസ്തതിരൂപ 
മായ അജ്ഞാനമാണ്'. അത്' ഇരുട്ടുപോലെയാണ്'. ഇരുട്ടൊരു പടാത്ഥമല്പ. എമ്മിലും പദാ 
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ത്ഥങ്ങളെ മറ്മചചുവാന് അതിന്നു ശകതിയുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഉള്ള പടദാത്ഥങ്ങളെ ഇരുട്ടില് 
കാണാന് കഴിയാത്തത്. ഇരുട്ട നീങ്ങേണമോ വെളിച്ചം വരേണം. ആ വെളിപ്പം കെടാത്ത 
തായിരിക്കേണം. കെടാത്തതായിരിക്കേണമോ അതു സ്വതേ ഉള്ളതായിരിക്കേണം. എണ്ണ, 

തിരിയെന്നിവയുടെ സഹായംകൊണ്ടുണ്ടായതാണെങ്കില് കാറവകൊണ്ടും മറവം കെട്ടുപോ 
കു൦. ഉപാധി_എണ്ണൂ തിരി എന്നിവ_രഹിതമായ സാക്ഷാദഗ്നി തന്നെയാണെങ്കില് അവി 
ടെ ഇരുട്ടേതുകാലത്തുമില്ല. സൂഷ്യന് ഒരു കാലത്തിലും ഇരുട്ടിനെ കണ്ടിട്ടില്ല. ഉരുട്ടു സൂ്യനേ 

യും കണ്ടിട്ടില്ല. ഇതാണ്” അജ്ഞാനത്തിന്െറയുയം ജ്ഞാനത്തിനെറയും നില. “ഞാന്?” ആരാ 
ണ് എന്നു സത്യസ്വരൂപത്തെയറിയാതെ ദേഹേന്ദിയമനോബുദ്ധ്യാദികളില് ഞാനെന്ന 

ഭാവത്തെ മുവകെപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്” കമ്മകാരണം. ദേഹപുഷ്യി മനുസ്തൃഷ്ടി മുതലായതി 
ന്നു വേണ്ടീട്ടാണ് കമ്മം. കമ്മം എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ ധമ്മങ്ങളും അധമ്ങ്ങളും ഉണ്ട്. 

സവ്വധമ്മങ്ങളെ സീഷുപേക്ഷിക്കുക എന്ന ഉപദേശത്തില് അധമ്മങ്ങളെയും ഉപേക്ഷി 
ക്കെ എന്ന അത്ഥം അടഞ്ങിയിരിക്കുന്നു. ധമ്മാധമ്മങ്ങഠം എന്നതില് ശ്രൃതിസ്തുതികഠം 

വിഖിച്ചിരിക്കുന്നതും നിഷേധിച്ചിരിക്കുന്നുതുമായ സര്വ്വകമ്മങ്ങളേയും ഉപേക്ഷിക്കുക, എന്നാ 
ണ് സിദ്ധാന്തം. അതാണ്' ശരിയായ സന്ന്യാസം. കമ്മഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചാല് മതി അ 
തു സന്ന്യാസമാണ് എന്നു മുമ്പേ ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെല്ലൊ. അതിന്നു വിപരീതമല്ലേ സവ്വക 

മ്മസന്ന്യാസോപദേശം എന്നു ശങ്കിക്കേണ്ട. ജന്മജരാമരണാടികഠംക്കു കാരണമായത്” കമ്മ 
ഫലകാംക്ഷാരൂപമായ കാമമാകയാല് കാമപരിത്യാഗത്താല് മനഃശുദ്ധി സിദ്ധിക്കും. തന്നിമി 

തആഅംജ്ഞാനത്തിനെറ പ്രതിബന്ധം നീങ്ങും. അപ്പ്യോഠം ദേഹാദികളില് ഉണ്ടായിരുന്ന അഹം 

ബുദ്ധി നശിക്കും. യഥാത്ഥാത്തബോധം മുണ്ടാകും. ഇതിന്നുവേണ്ടീട്ടാണ്' “*സ്വകര്മ്മണാതമ 

ഭൃയര്ച്യസിഭ്ധിം വിന്ദതിമാനവഴ്? എന്ന്" മുമ്പേ ഫലകാഷക്ഷകൂടാതെ സ്വകമ്മാനു 
ദ്ലാനത്താതല്് ഇരശ്വരനെ സേവിക്കുന്നതായ പരിശുദ്ധകമ്മത്തില് ഏലപ്പ്െഴുവാന് 
ഉപദേശിച്ചത്. ആ ഘട്ടത്തില് നിഷ്കരാമകമ്മയോഗത്തിന്നു പ്രാധാന്യം കല്ലിച്ചിട്ടണ്ടു. 

അവിടെ “*സിദ്ധി?" എന്നതിന്നു അന്തഃകരണശുദ്ധിയെന്നാണത്ഥം. മോക്ഷമെന്നല്ല' 

മോക്ഷമെന്നാരം *4മുക്തിഫിത്വാന്യഥാഭാവം സ്വരൂപേണഹ്യവസ്ഥിതിഃ? ,ശരീരാ 
ദികളെ “ഞാനെന്നഭിമാനിച്ചതുകൊണ്ടുണ്ടായ അന്പഥാഭാവത്തെ_ജനിച്ചവന് മരിക്കുന്ന 

വന്൯_തടിച്ചവന്_ചടപച്ചവന്. അന്ധന് ബധിരന് കറത്തവന് വെളുത്തവന്_എന്നിങ്ങിനെ 
യുള്ള ദേഹാത്മഭാവത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട്”, ദേഹാടികഠം ഞാനല്ല. ഞാനവയുടെ സാക്ഷിയും 
അധിഷ്ഠാനുവുമായ സച്ചിദാനന്ദകൂടസ്ഥാസംഗപരമാത്മാവാണ് എന്ന സ്വരൂപസാക്ഷാത് 

കാരത്തോടുകൂടെ ഇരിക്കുക എന്നതു യാതൊന്നോ അതുതന്നെയാകുന്നു മുക്തിയെന്നു ലക്ഷ 
ണം നിണ്ണയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതിനെയാണ് ആത്മസാക്ഷാല്കാരം. അപരോക്ഷജ്ഞാനം. അ 
ദല്വൈതപദവിയെന്നിങ്ങിനെ വേദാന്തശാസ്ത്രത്തില് മോക്ഷം എന്ന സംജ്ഞയാല് പറയുന്ന 
ത്. ഈ ജ്ഞാനസ്യ്യുന് ഉദിച്ചാല് ദേഹാഭിമാനരൂപമായ അജ്ഞാനാന്ധകാരം അസ്തമിച്ചു. 
ദിച്ച അസ്തമിച്ചു എന്ന രണ്ടു വാക്കും ൮ ് ൃവഹാരത്തിന്നുവേണ്ടിയുപയോഗിച്ചതല്ലാതെ അത്ഥ 
വത്തല്ല. മുമ്പേ ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു വെളിച്ചം_കാണാതിരുന്ന സ്ൃഷ്യനെ കണ്ുപ്പോഠം_ കടിച്ചു 
വെന്നു പറയുന്നതല്ലാതെ കാണാതിരുന്ന സമയത്തും ഉണ്ടായിരുന്ന സൂഷ്യനെക്കുറിച്ച്' ആ.വാ 
കിപ്രയോഗം ശരിയായതല്ലല്ലൊ. അതുപോലെതന്നെ സ്ൃഷ്യുപ്രകാശത്തിന്നു മുമ്പേ പദാത്ഥ 
ങ്ങളെ മറച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും വസ്ത്തയാ ഇല്ലാതിരുന്നതായ അന്ധകാരം അസ്തൂമിച്ചുവെന്നു പ 
റയുന്നതും ശരിയായ പ്രയോഗമല്ല. എങ്കിലും വ്യവഹാരദശയില് ആവിധം പറയുന്ന പതി 

പനുസരിച്ചു' ആത്മബോധസൂഷ്യന് ഉടിച്ചു അജ്ഞാനാന്ധകാരം അസ്തമിച്ചുവെന്നു പറയേ 
ണ്ടിവന്നിരിക്കുന്നു. അല്ലെമില് ബോധിപ്പിക്കുകയെന്ന ഉപദേശവും ബോധിക്കുക എന്ന ഫ 
ലവും ഉപദേശിക്കുന്ന സല്ഗുരുവും ഉപദേശം കേക്കുന്ന സച്ഛ്തിഷ്യനും എന്നുവേണ്ട ലോ 

കത്തില് കാണപ്പെടുന്ന യാതൊരുവിധമായ ഭിന്നവ്യവഹാരങ്ങംക്കും അടിയുറപ്പിന്നവകാശ 

മില്ല. അപ്പ്യോഠം പ്രപഞ്ചവ്യവഹാരത്തെ നിലനിത്തുസനത് അജ്ഞാനമാകുന്ന ജ്ഞാനമല്ല. 
അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ്” “4അംബത്വാമനുസംദധാമി ഭഗവല്ഗീതേ! ഭവദ്വേഷിണീം?? എ 
ന്ന് ഗീതാശാസ്ത്രരഹസ്യാത്ഥം അറിഞ്ഞ മഹാത്മാക്കഠം ഗീതാംബയെ സംസാരനാശകര് 
ത്്ലിയെന്നു സിശ്ചയിച്ചത്'. ഇര സംബോധനം ചിലരെ ഭയപ്പെടുത്തും. അയ്യോ! ഗീത പഠി 
ക്കേണ്ട. നമ്മളുടെ വൈഭവം, ധനം. സന്തതികഠം ഒക്കെ നശിക്കും എന്നു പറയുന്നവര് ലോ 
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കത്തിലുണ്ടെന്നു ചിലക്കനുഭവമുണ്ടായിരിക്കും. അമേദ്ധൃത്തില് ചാടികളിക്കുന്ന കൃമിക്ക് അ 

തൊരു സുഖമാണെന്നു തോന്നുന്നതുപോലെ മനുഷ്യക്ദം അവരുടെ ഈ നിത്യടഃഖം സുഖമാ 

ണെന്നു കാണുന്നതായ നിലയെ കുററപ്പെടുത്തീട്ടു ഫലമില്ല. പരമാനന്ദം എന്ന ഒന്നുണ്ടെ 

ന്നു കാട്ടിക്കൊടുക്കുന്ന ശാസ്ത്രമാണ്” ഗീതാ എന്നുള്ള പ്രകൃതത്തെത്തന്നെ പിന്തുടരാം. ഇതര 

ത്തോളം പറഞ്ഞതില്നിന്നു ദേഹേന്രിയാന്തഃകരണങ്ങളില്ന്നിന്നു ഭിന്നനാണ്' ആത്മാവെ 
ന്നു സാക്ഷാത്തായറിഞ്ഞ്' താനും ഇക്കണ്ട ചരാചരങ്ങളും “*“ഏകമേവാദ്വിതീയം ബ്൪മ 

നേഹനാനാസ്തികിംചന്” എന്ന അദ്ധിതീയബ്രഹ്മസാക്ഷാല്കാരമാകുന്ന ആരൂുഡപദവി 

യില് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ജീവനുക്തന് കത്താവു്" കമ്മം കരണങ്ങം എന്ന ഭേടങ്ങളെയെല്ലാം 

അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നതിനാല് സവ്വകമ്മസന്ന്യാസംതന്നെ അവന്നുള്ള നില_കമ്മഫലസന്യാ 
സമല്പ. അങ്ങിനെതന്നെയാണ് ഭഗവന്മതം. “*മാമേകം ശരണംവ്ൃജ്"ഏകനായ എന്നെ ശ 
രണംപ്രാപിച്ചുകൊഠംക എന്നാണീവാകൃത്തിന്െറ അത്ഥം. എങ്കിലും മനസ്സില് ദൂഡ്ഥമാവാന് 
പ്രയാസമുണ്ട്". “4ദ്വിതീയാല് ഭവതിഭയം?? രണ്ടുണ്ടെന്നുവന്നാല് ഭയമുണ്ട്. ദേഹം ഞാന് 

കൈകാല് മുതലായ അവയവങ്ങഠം എനിക്കു പണിയെടുപ്പാനുപകരണങ്ങഠം എന്നു വന്നാ 

ല് കൈകാലുകാംക്കു മുടക്കം വരു :മാ എന്ന ഭയമുണ്ട്. ജീവന് ഞാന് എന്െറ വാസസ്ഥാ 

നം ദേഹം എന്ന ഭാവനയുണ്ടായാല് വീടു നശിച്ചാല് ഞാനെവിടെയിരിക്കും എന്ന ഭയം. 
ജീവന് ഞാന് ഈശ്വരന് എന്െറ സ്വാമി എന്നുള്ള ദ്വിത്വം ഉണ്ടായാലോ സ്വാമി എന്നെ 

ഏതു സ്ഥാനത്തു വെക്കുമോ എന്െറ പ്രവൃത്തികളെ കുറിച്ചു സന്തോഷിക്കുമോ വെഡാദമോ 
എന്നിങ്ങിനെ ബഹുവിധഭയം. ഇങ്ങിനെ ഏതുവിധത്തില് നോക്കിയാലും രണ്ടെന്നുവന്നാല് 

ഭയം നിശ്ചയം. ഹേ അജ്ജുന। നീ വേറെ. ഞാന് വേറെ. ജീവരൂപനായ നീഷും ഇരശ്വത 
നായ ഞാനും വെവ്വേറെ എന്നു ധരിക്കരുത്. ഏകനായ ഞാന്തന്നെ നീയ്യും നിന്നാല് കാണ 

പ്പെടുന്നതു സവ്വവും എന്നു ധരിച്ചുകൊഠംക. ആ ഞാന്തന്നെ നിന്െറ രക്ഷാസ്ഥാനം. നീ 

യ്യും ലോകവും ഞാനും വെവ്വേറെ എന്നു വിചാരിക്കാതെ എല്ലാം ഞാനെന്നു കണ്ടുകൊഠംക. 
ഞാന് ഏകനാകുന്നു. നിയ്യ്യും ലോകത്തില് നീ കാണുന്നവരും ഞാന്തന്നെ എന്നുനി കാണുന്ന 

പക്ഷം എന്നില്നിന്നു ഭിന്നനല്ല നീയ്യും ലോകവും എന്നു വന്നു. പിന്നെ നിന്നെകൂളൂടാതെ ആ 
രുമില്പ. **ബ്ുഹ്മവിത്” ബ്രഫ്ഷമൈവഭവതി?? ബ്രഹ്മമായ എന്നെ അറിഞ്ഞനീ ബ്രഹ്മമായി ഭ 
വിച്ചു. ഭയത്തിന്നു കാരണമായ രണ്ണെന്നുള്ള വസ്തരവിന്െറ അഭാവത്തില് ശോകമോഹങ്ങം 

ക്കവകാശമില്ല. “കൾ ശോകഷകോമോഹഃ ഏകത്വമനുപശ്യതഃ""അല്ലമായ പഴുതുമില്ലാതെ എ 
ങ്ങും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏകമായിഭവിച്ചവന്നു എന്തു ൭8ഖം എന്തുമോഹം എന്ന ശ്രതിവാ 
കയം സത്യം എന്നനുഭവപ്പെടും. കൈകാല് മുതലായ അവയവങ്ങളോ പരിച്ഛിന്നസ്വരൂപ 

മോ എനിക്കില്ലാത്തതിനാല് സ്വഗതഭേദമില്ല. എന്നോടു തുല്യമോ ഭിന്നമോ ആയ മറെറാ 
ന്നില്പാത്തതിനാല് സജാതീയമോ വിജാതീയമോ ആയ വസ്ത്ക്കളില്നിന്നു ഭയമെന്നതിന്നും 

അവകാശമില്ല. ““ആനന്ദം ബ്രഹ്മണോ വിദ്വാന് നബിഭേതി കുതശ്ചന്"ഇങ്ങിനെ സ്വ്വാ 

ധിഫ്ലാനമായ പരിപൂണ്ണുബ്ശ്മംതന്നെ ഞാന് എന്ന അനുഭവമുണ്ടാകുന്നതുതന്നെ മോക്ഷം. 

ഈ നിലയില് എത്തിയവന് കര്ത്തുത്വഭോക്തൃത്വാദിഭേദങ്ങളെ അതിക്രമിച്ചിരിക്കയാല് 

കമ്മത്തിന്നധീനനല്ല. കമ്മത്തിന്െറ മൂലകാരണം കാമം. കാമത്തിന്െറ കാരണം സ്വരൂപ 
വിസ്കൂതി. അതിന്നു കാരണം അനാദിയായ അവിദ്യാ. ആത്മസാക്ഷാല്കാരത്തോടുകൂടെ അ 

നാദ്യവിദ്യാന്ധകാരം സ്ദ്യോദയത്തില് അന്ധകാരമെന്നപോലെ എവിടേക്കുപോയെന്ന 
റിപാന് കഴിയാത്തവിധത്തില് നീങ്ങി, സ്വരുപമായ പരമാത്മാവായി സ്ഥിതിചെയ്തു. 

ഇതാണ് ആരുഡധന്െറ നില. പ്രാതിഭാസികമായ ശരീരം ഉള്ളേടത്തോളംകാലം അതിന്െറ 

ഉത്ഭവത്തിന്നു കാരണമായ പ്രാരബ്ലുകമ്മശക്തിയാല് അതു ആഹാരാടികാഷ്ടങ്ങളെ നടത്തു 
ന്നതായി കാണപ്പെടന്നുണ്ടെമില് അത്' പരമാത്മാവായ അവന്_നിരുപാധികബ്ബഹ്മള 

തന്൯൨.ചെയ്യുന്നതല്ല. പ്രകൃതിയാണാവക വ്യാപാരങ്ങഠം നടത്തുന്നത്. ഈ പദവിയില് ജീവി 

ക്കുന്നവന് ജീവനുക്തന്. ശരീരപാതാനന്തരം വിദേഹകൈവല്യം. ന്ദിന്െറ പരമാത്ഥം 

ഇതാകയാല് നീ ഒുഃഖിക്കേണ്ട. (മാശുചഃ) ജനുനമമരണപ്രവാഹരൂപമായ സംസാരത്തില് 
നിന്ന്". (സര്വ്വപാപേഭ്യഃ) ഞാന് നിന്നെ മോചിപ്പിക്കും. വ്യസനിക്കേണ്ട, എന്ന അഭയ 
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പ്രദാനം ചെയ്തുകൊണ്ടു ഗീതോപദേശത്തെ ഉപസംഹരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഏകനായ ഞാന് 
മാത്രം സത്യം. ഇതരമായിട്ടൊന്നുമില്ല. ആ സത്ൃവസ്ത ഞാന് എന്ന ദൂഡബോധത്തെ ര 
ക്ഷാസ്ഥാനമായി കണ്ടുകൊഠാക എന്നാണ്” “4മാമേകംശരണം പ്രജ?” എന്നവാകൃത്തിന്െറ 
സ്സാരം. 

ആകയാല് **ഏകമേവാദ്വിതിയം ബ്രഹ്മനേഹനാനാസ്തി കിഞ്ചന "എന്ന അദ്ദൈ 
തമ്ധിലയില് മുമുക്ഷുവിനെ എത്തിക്കുന്നതിന്നായിട്ടാണ്' ഭഗവാന് ഗീതാശാസ്്രം അജത്തുന 
നെ നിമിത്തീകരിച്ചിട്ടു സ്വഭകതന്മാക്കായുപദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് . ഈ ജ്ഞാനം സിഭ്ധിപ്പാ 

൯ സാധനം നിഷ്ഠ്രാമകമ്മാനുഷ്ണാനം സാധ്യംജ്ഞാനം:-- അസംഗസച്ചിദാനന്ദാത്മസാക്ഷാ 
ത്കാരം. സാധനസാഭ്ധ്യസംബന്ധദ്വാരാ കമ്മവും മോക്ഷത്തിന്നുചിതമായ സാധനം 
തന്നെ. നിഷ്ക്രാമകമ്മാനുഷ്ലാനത്താല് ബുദ്ധിക്കു പ്രസാദം സിദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഠം അ 
നുഭവപ്പെടുന്ന ഇരശ്വരവിഷയകമായ ഭകതി കൂടിക്കൂടിവരുന്തോവം കമ്മത്തില്നിന്നു വിര 
തിയും വഭ്ധിച്ചുവരും. അപ്പ്യോഠം 44ഭകത്യാമാമഭിജാനാതിയാവാന് യശ്ചാപിതത്വതഃ”” എന്ന 

വാകൃത്താല് ഭക്തിക്കു കമ്മത്തെക്കാഠം ഉയന്നനിലയും ഗീതാശാസ്ത്രത്തില് ഭഗവാന് നല് 

കിയിരിക്കുന്നു. സകാമന്മാക്ക ഫലകാംക്ഷയോടുകൂടെ വേദവിഹിതകമ്മാനുഷ്ലാനത്തിന്നും 
അനുവാദം നല്കിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ, .നിഷ്ഠാമകമ്മമേ അന്ഃശുദ്ധിക്കു കാരണമാകയുളലു 

എന്ന ഹേതുവാല് സകാമകമ്മം ആശാസ്യമല്ലെന്നവിടെ സ്ൃചിപ്പിച്ചിട്ടണ്ട്'. തീവ്രമോ 

ക്ഷേച്ഛുയുള്ളവന്നു കമ്മസന്യാസത്തെയും നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നതിനാല് ഗീതാശാസ്ത്രം 

ആരെയും പുറന്തള്ളിവിട്ടിട്ടില്പ. എല്ലാവരെയും ഉംഗഹിച്ചുംകൊണ്ടെ സ്വസ്ഥാനത്തില് 
വിന്നു പടിപ്പടിളയന്നുപോയി ലക്ഷ്യത്തില്ചെന്നുചേരാനുള്ള അപായരഹിതമായ അ 

നശ്വരനിശ്രേണ്ിയെന്നോ. അമൃതവാഹിനിയെന്നോ അക്ഷരാകൃതിയില് മാംസേക്ഷ 
ണങ്ങഠംകൊണ്ടുകാണ്മാനും ശബ്ദാകൃതിയില് ശ്രോത്രംകൊണ്ടെ കേഠംപ്പയാനും കഴിഷ്ുന്ന ദിവ്യാ 
സ്വാല്യവസ്തുവെന്നോ എന്തുപേരുകൊണ്ടാണ് ഗീതാശാസ്ത്രത്തെ സംബോധനം ചെയ്യേ 
ണ്ടതെന്നു ഗാഡമായിചിന്തചെയ്തു മഹാത്മാക്കഠം ആവക സംജ്ഞകളെയെല്ലാററിനെക്കാ 
രം അനന്ദകരമായ **അംബാ। ഭഗവല്ഗീതേ!"” നിന്തിരുവടിയുടെ മടിയില് അന്യൃഗതിയി 
ല്ലാത്ത ഈ ശിശുവിന്നൊരു സ്ഥാനംനല്ലേണമേ എന്നാണ് പ്രാത്ഥിക്കുന്നത്'. അതിനെത്ത 
ന്നെ ഗീതാഭകതന്മാര് അന്നുമുതല്ഇന്നുവരെ പരമ്പരയാ പ്രാത്ധഥിക്കുന്നു. നമ്മമൂംഅതിനെ ബ 
ലമായി പിടിക്കുന്നതായിരിക്കും അധികംമ്രേയസ്തരം. ഈ അവസാനമന്തൂത്തെ അടിസ്ഥാന 

മാക്കീട്ടു തന്നെയാണ്” ഗീത കമ ത്തെയുറപ്പിക്കുന്നു ഭക്തിയെ ഉറപ്പിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ 
വ്യാഖ്യാനിച്ചിരിക്കുന്നതും. അതില് ഏതു ശരി ഏതു തെററ്' എന്നു ചോടിക്കുന്നപക്ഷം 

ഓരോരുത്തരും പറയുന്നതിലും യുകതിയുള്ളതുകൊണ്ടു എല്ലാം ന്യയായ്യ്്യതതന്നെ. വിദ്വാന്മാര് 
പോകുന്ന വഴിയെല്ലാം ശോഭനംതന്നെ. എന്നു യുക്തിയെ ആദരിന്നെവക്ക സന്തോഷ്। 
ക്കാം. ജ്ഞാനത്തേയാണ്' ഉറപ്പിക്കുന്നത് എന്നതിനെ “4ശ്രുതിയുക്തി അനുഭവം ഈ മൂന്നും 
യോജിച്ചാലെ വിശ്വസിച്ചുകൂടുവെന്ന സിദ്ധാന്തമുള്ളവക്ട ആ പക്ഷത്തെ സ്വീകരിക്കാം. 

ആരും ഇതരന്മാരെ നിന്ദിക്കുകയോ അപഹസിക്കയോ ചെയ്യരുതെന്നാണ്” ഭഗവടുപദേശം. 

എന്നു ചുരുക്കിപറഞ്ഞകൊണ്ടു ഇവിടെ ഈ നിരൂപണത്തെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അനന്ത 
രം ഗീതാപാഠശ്രവണാടികളുടെ ഫലത്തെക്കറിച്ചു കരുണാനിധിയായ ഭഗവാന് അജു 
നോടുപദേശിക്കുന്നു:-_. 

61. ഇദംതേ നാതപസ്തായ നാഭക്തായ കദാചന 

നചാ ശുശ്രൂഷവേ വാച്യം നചമാം യോട്യസൂയതി. 

ഇദംടഇത്', തേടനിന്നാല്ം അതപസ്തായതപസ്സുചെയ്യാത്തവന്നായ്കകൊണ്ടും അഭക്തായട 
ഭക്തനല്ലാത്തവന്നാ്ക്ൊണ്ടും, അശുശ്രഷവേടകേഠാപ്പാനാഗഹമില്ലാത്തവന്നായ്ക്ൊണ്ടും 

യടയാതൊരുവന്, മാം അഭ്യസ്ൂയതി-എന്നെ നിന്മിക്കുന്നുവോ അവന്നായ്ത്്ൊണ്ടും കദാ 

ചന ന വാച്യകടേഒരു കാലത്തിലും വചിക്കപ്പെടവാന് യോഗ്യമല്ല. 

മുകളില് പറഞ്ഞവിധം ആരുരുക്ഷ്യവിന്നും ആരുഡന്നും രണ്ടുപേക്കും ആതുന്തിക 

സംസാരടുഃഖശാന്തിക്കാ്ക്കൊണ്ടു നിയമേന ചെയ്യേണ്ടതായ സംഗതികളെ വേര്തിരിച്ചു 
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കാട്ടിക്കൊടുത്തും തന്നിമിത്തം അവര് രണ്ടുപേക്കും സിദ്ധിക്കുന്ന ഫലത്തെയും വിശദമാക്കി 
ക്കൊണ്ടു ജ്ഞാനവും ഭക്തിയും കമ്മവും മോക്ഷസാധനങ്ങളാണെന്നറപ്പിച്ച്' സവ്വ വേദങ്ങാം 

ക്കും ഗീതയിലെ എല്ലാഭാഗങ്ങംക്കും നിര്വിശേഷപരബ്രദ്മംതന്നെ ലക്ഷ്യമെന്നും സ്തൂചിപ്പി 

ച്ച്ഗീതാശാസ്ത്രത്തെ പസംഹരിച്ചശേഷം ഈ മോക്ഷശാസ്ത്രുത്തെ ലോകത്തില് പ്രചരിപ്പിി 

ക്കുവാനൊരുങ്ങുന്നവര് ഏതുവിധം പ്രവത്തിക്കേണംഎന്ന നിയമത്തെ പറയുന്നു:--ഭഗവന്മൂ 
ഖാരവിന്ദത്തില്നിന്നു ഗീതാമൃതം പാനുംചെയ്തു, അജജുനനാഞെല്ലൊങന്നാമത്തെ പ്രവത്തക 

നാവാനവകാശം. അതുകൊണ്ടജ്ജുനനോടു ഭഗവാനുപദേശിക്കുന്ന മാഗ്ലത്തെ ഗീതാപ്രവ 
ത്തകന്മാരെല്ലാവരും സ്വീകരിക്കേണം എന്ന അഭിപ്രായത്തോടുകൂടെ നിയമം കല്ലിക്കുന്നു:- 

ഹേ അജ്്ജന! ഈ മോക്ഷശാസ്ത്രുത്തെ തപ്പസ്സാചരിക്കാത്തവനോടു നീഷുപദേശിക്കരുത് - 

വേദോക്തകമ്മാനുഷ്ലാനമാകുന്ന തപസ്സില്ലാത്തവനോടു പറയരുത്". ““ജൂതംതപ സത്യത 

പഴ എന്നാണ്” തപസ്സിന്െറ സ്വരൂപലക്ഷണം. സത്യമായ വാക്കും പ്രവൃത്തിയും ഇല്ലാത്ത 

വന് തപസ്വിയല്ല അവനോടപദേശിച്ചുകൂടാ. അതുമാത്രമുണ്ടായാലുംപോരാ. അഭക്തനാ 
യവനോടും പറയരുത്. ഇഈശ്വരനിലും ഗുരുവിലും ഒരുപോലെ പ്രേമവും ബഹുമാനവും 
ഉണ്ടായാത് മാത്രമേ ഗീതാത്ഥം ഹൃദയത്തില് സ്ത്റരിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടു തപസ്സം ഭക്തി 

യും ഇല്ലാത്തവന് ശ്രവണത്തിന്നഹനല്ല. അവനോടു പറകയുംവേണ്ട. തപ്പസ്സ്' ഭക്തി എന്ന 

രണ്ടു ഗുണങ്ങം ഉണ്ടെങ്കിലും ആദരപൂവ്വം കോംപ്പാന് ഇച്ഛുയില്ലാത്തവനോടും പറയരുത്. 
൯ ച എന്നതിലെ ചകാരത്താല് ഗീതാത്ഥം ധരിപ്പാന് മതിയായ ബുഭ്ധിശകതിയില്ലാത്തവ 
നോടും പറയരുതെന്നു സ്തചിപ്പിച്ചു. ഈ നാലുഗുണമുള്ളവനാണെങ്കിലും എന്നെ വില്വിശേ 

ഷബ്രഷ്മമായിത്തന്നെയിരിക്കുന്ന എന്നെ_ശ്രീകൃഷ്ണുന് ഒരു കേവലമനുഷ്യന്_ഇരശ്വരന് 
അല്ല. അദ്വിതീയബ്ബഹ്മം എന്ന ഒന്നില്ല കൈവല്യം എന്ന ഒരു പദവിയുമില്ല. ഇതെല്ലാം 
പാമരന്മാരെ ഭൂമിപ്പിക്കുവാനുള്ള കൌശലം എന്നിങ്ങിനെ ഇരശ്വരനെയും വേദത്തെയും 

നിന്ദിക്കുന്നവന് ചതുവ്വേദപാരംഗതനാണെങ്കിതകൂടെ അവനോടും ഒരുകാലത്തിലും ഉപദേ 

ശിക്കരുത്', എന്ന് ഗീതാശ്രവണത്തിന്നുചിതന്മാരല്ലാത്തവരെ കാണിച്ചതില്ന്ദിന്നു മേല്കാ 
ണിച്ച ദോഷങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ ഗുണസമ്പന്നന്മാരായവര് ശ്രവണാഹന്മാര് അവരോഴടുമാ 

ത്രമേ പറയാവു എന്നുറപ്പിച്ചു. 

68. യഇദം പരമം ഗുഹ്യം മല്ഭക്തേഷ്വടിധാസൃതി 

ഭക്തിം മയി പരാം കൃത്വാ മാമേവൈഷ്യൃത്തയ സംശയഃ. 

യഃയാതൊരുവന്, മല്ഭക്തേഷു-എനെറ ഭക്തന്മാരില്, പരമം-പരമപുരുഷാത്ഥസാധക 

വും, ഗുഹ്യംടഗോപനീയവുമായ, ഇദം ഇതിനെ, അഭിധാസൃതിടളുപദേശിക്കുമോം, സമ-അ 
വന്, മയിടഎന്നില്, പരാംഭക്തിംകൃത്വാടപരമഭകതിയോടുകൂടിയവനായിട്ടു, മാംഏവ-എ 
ന്നെത്തന്നെ, ഏഷ്യതിടപ്രാപിക്കും, ന സംശയഃസംശയമില്ല. 

ശാസ്ത്രരഞനും ബ്രഹ്മനിഷ്ലനുമായ യാതൊരു യതി മോക്ഷേച്ഛുയോടുകൂടെ പര 
മേശ്വരനായ എന്നെത്തന്നെ ഭജിക്കുന്ന എന്െറ ഭക്തന്മാരോടു ഈ ഗീതാശാസ്ത്രത്തെ ഉപ 

ദേശിക്കുന്നുവോ ആ യതിവരന് എന്നില്ത്തന്നെ അത്യുല്കൃഷ്ടഭാവത്തോടുകൂടെ എന്നെത്ത 

ന്നെ ദേഹാവസാനത്തില് പ്രാപിക്കും. ഇതില് സംശയം ഉണ്ടാകേണ്ട:__ഇതിലടതങ്ങിയ 
സാരം അല്ലംകൂടെ സ്തറഷ്ടമാക്കാം: _ ശാസ്ത്രജ്ഞനും ബ്രഹ്മനിഷ്ലനുമായ യതി ബ്രഹ്മാനന്ദം 
അനുഭവിച്പുകൊണ്ടിരിക്കേ ശിഷ്യോപദേശത്തിന്നൊരുങ്ങുമോ?ു അതു ചിത്തവിക്ഷേപകാരണ 
മല്ലെയോ എന്ന സംശയം അജജ്ുനന്നുണ്ടാകാം. അതിന്െറ പരിഹാരമായിട്ടാണ്' “ഭക്തിം 

മയിപരാംകൃത്വാ?” എന്ന ഉത്തരപദപ്രയോഗം. സാധകന്, സിദ്ധന്, സംസിധന് എന്നു 
മൂന്നുതരക്കാരില് സാധകന് ആത്മസാക്ഷാല്കാരത്തിന്നു പരിശ്രമിക്കുന്നവനാകയാല് ഉപ 

ദേശിപ്പാനഹനല്ല. സംസിദ്ധന് ബ്രഹ്മാനന്ദസമുദത്തില് മുങ്ങിയവനാകയാല് ബാഹ്യൃസ്തതി 
തന്നെയില്ലാതെയിരിക്കുന്നവനാകയാല് ഉപദേശത്തില് ഏപ്പെടുകയില്ല. സിദ്ധന് ആത്മ 

സാക്ഷാല്കാരം സിഷ്ധിച്ച യതി ലോകാനുഗ്രഹത്തിന്നായിട്ടു ഭക്തന്മാക്ടപദേശിക്കും. 
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അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ചിത്തവിക്ഷേപം, അദ്ദേഹത്തെ ബൃഹ്മനിഷ്ലയില്നിന്നു ചലി 
പ്രിക്കുകയില്ല. എങ്ങും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്നില്തന്നെ ചിത്തവിശ്രാന്തിപുവ്വാധികമാ 
യിട്ടുണ്ടാക്കുകയേയുള്ളൂ. അങ്ങിനെ ചെയ്തയില്ലെങ്കില് ശാസ്ത്രരത്തിന്െറ പ്രചാരം 
തന്നെയില്ലാതാകും. താന് സംസാരസമുദ്രത്തെ കടന്നതുപോലെ ഇതരഭകതന്മാരെക്കടത്തി 
വിടുകയും ചെയ്യുന്നതു എന്നെ പൂവ്യാധികം ആരാധിക്കുന്ന പ്രപൃത്തിയാകയാല് ആ പ്രവൃത്തി 
ബ്രഹ്മനിഷ്ഠയെ തടസ്വപ്പെടത്തുകയില്ലെന്നു ബലമായുറച്പുകൊഠംകം എന്നഭിപ്രായം. 

69. നചതസ്താന്മനുഷ്യേഷു കശ്ചിന്മേ പ്രിയകൃത്തമഃ 

ഭവിതാ നചമേ തസ്ത ദന്യഃ പ്രിയതരോ ഭവി. 

തസ്താല്ംഅവനെക്കാഠം, അന്യയഃകശ്ചില് അന്യനായ ഒരുവന്, മനുഷ്യേഷുടമനുഷ്യന്മാ 

രില്, പ്രിയകൃത്തമഃ- അത്യന്തം പ്രിയംചെയ്യുന്നവന്, നചടജല്ലം ഭവിട ഭൂമിയില്, തസ്കാല്. 
അവനെക്കാഠം, മേ-എനിക്ക്', പ്രിയതരഃ-അതിപ്രിയന്, ന ഭവിതാടഭവിക്കയുമില്ല. 

ബ്രഹ്മവിത്തായ യാതൊരു യതി മുമ്പറഞ്ഞ ഗുണങ്ങഠം തികഞ്ഞ ഭക്തന്മാക്ക കാ 
രുണ്യൃത്തോടുകൂടെ ഗീതാശാസ്ത്രം ഉപദേശിക്കുന്നുവോ അവനെക്കാഠം അത്യന്തം എനിക്കു 
പ്രിയം ചെയ്യുന്നവന് അന്യയനായിട്ടാരുമില്ല. സ്തോത്രം, മന്ത്രം, ജപം, പൂജാ മുതലായ ബു 
ഹിരംഗങ്ങളില് പരിശ്രമിക്കുന്നവര് എനിക്കു കേവലവിഷയങ്ങളില് പരിശ്രമിക്കുന്നവരെ 
ക്കാം പ്രിയന്മാരാകുന്നു. അവരെല്ലാവരെക്കാഠം അത്യന്തം പ്രിയന് ഗീതാശാസ്ത്രും ഉപദേശി 
ക്കുന്നവനാകുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാല് സംസാരസാഗരസന്തരണം എന്ന സ്വന്തംകായ്യും 
സാധിച്ചതുകൊണ്ടുമാതും കൃതകൃത്യനാകാതെ അന്യരേയും സന്തരിപ്പിക്കുവാന് അവന് ശ്ര 

മിക്കുന്നു. മറവള്ളവരാകട്ടെ അവരുടെ കാഷ്യത്തില് മാത്രം പ്രവൃത്തിക്കുന്നു. അന്യരെ ക 
ടത്തിവിടുവാന് മനസ്സിരുത്തുന്നില്ല. ജവനാകട്ടെ പരന്മാരെയും കടത്തിവിടുവാന് ശ്രമിക്കു 
ന്നു അതുകൊണ്ടിവന് എനിക്കത്യന്തം പ്രിയം ചെയ്യുന്നവനാകന്നു. ഇനിമേലിലും ഗീതാ 

ശാസ്ര്യോപദേഷ്മാവിനെക്കാഠം അതിപ്രിയനായിട്ടൊരുവന് ഭൂമിയില് ഭവിക്കയുമില്ല. സം 
സാരസ്മുദ്രത്തില് മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന എന്െറ ഭക്തന്മാരെ ദയകൊണ്ടുമാതരം ജ്ഞാനശാസ്ര്യോ 
പദേശത്താല് യാതൊരുത്തന് സമുദ്ധരിക്കുന്നുവോ അവന്തന്നെ കാലത്രയത്തിലും എനിക്ക 
തീവപ്രപിയന് എന്നു താല്ലയ്യും. 

10. അഭ്ധയേഷ്യതേചയഇമം ധമ്മം സംവാദമാവയോഃ 

ഇഞാനയജേഞന തേനാഫഹ മിഷ്ടൂസ്യാ മിതിമേ മതിഃ. 

ആവയോഃടനമ്മഠം രണ്ടുപേരുടെ, സംവാദംസല്പാപരൂപവും, ധമ്മ്യംടധമ്മത്തില്നിന്നു 
തെററാത്തതുമായ, ഇമം-ഇതിനെം, യഃയാതൊരുവന്, അധ്യേഷ്യതേട അധ്യയനം ചെയ്യു 
ന്നുവോ, തേന--അവനാത്, അഹം--ഞാന്, ജ്ഞാനയജേഞനംജ്ഞാനമാകുന്ന യജ്ഞത്താ 

ത, ഇഷ്ടടയജിക്കപ്പെട്ടവനായിട്ടു, സ്യാംടഭവിക്കും, ഇതിമേമതിടഎന്നാണെന്െറ നി 
ശ്ചയം. 

ശ്രദ്ധാഭതിപുരസ്സരം യാതൊരു മുമുക്ഷു നിത്യവും ഗീതാപാരായണം ചെയ്യുന്നുവോ 

അവന്നു സിദ്ധിക്കുന്ന ഫലം പറയുന്നു:-__നമ്മഠം രണ്ടുപേരുടെ സംഭാഷണാത്മകവും മോ 
ക്ഷത്തിന്നേക കാരണമായിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനം ഇതില്നിന്നു സിദ്ധിക്കുന്നതാകയാല് ധമ്മത്തി 
ല്ന്മിന്നു തെററാതിരിക്കുന്നതുമായ ഈ ഗ്രന്ഥത്തെ മോക്ഷേച്ഛുയുള്ള യാതൊരുവന് അത്ഥമ 
റിഞ്ഞുകൊണ്ടു നിത്യവും പാരായണം ചെയ്യുന്നുവോ ആ ഭക്തനാല് ഞാന് ആത്മാവേകന് 
എന്നുള്ള അറിവാകുന്ന യജഞഞത്താല് ആരാധിക്കപ്പെട്ടവനായിഭവിക്കും. ആത്തമൈകത്വവി 
ഇഞാനുംതന്നെ എനെറെറ മുഖ്യാരാധനം. ഗീതാത്ഥജ്ഞാനത്താല് അതവന്നു സിദ്ധിക്കും എ 
ന്നാണെന്െറ അഭിപ്രായം. ഗീതാപാരായഞണത്തില്നിന്നു സിദ്ധിക്കുന്ന ആത്മൈകത്വജ്ഞാ 
നും ബ്രഹ്മജ്ഞാനമാകയാല് ബ്രഹ്മജ്ഞാനിക്കു സിദ്ധിക്കുന്ന കൈവല്യം പാരായണം ചെ 
യ്യുന്നവന്നും സിദ്ധിക്കും എന്നഭിപ്രായം. 

11. ശ്രദ്ധാവാ നനസൂയശ്ച ശൃണയാദപി യോ നരഃ 

സോപിമുക്തഃ ശുഭാംല്ലോകാന് പ്രാപ് നുയാല് പുണ്യകമ്മണാം. 

യഃ നരഃ--യാതൊരു മനുഷ്യന്, ശ്രദ്ധാവാല്ംശ്രദ്ധയുള്ളവന്, അനുസൂയഃടഅസ്ൂയാദിദോഷ 
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മില്ലാത്തവനായിട്ടു, ശ്രണുയാത്' അപിടകേരംക്കുന്നുവെങ്കിലും, സഃ അപിടഅവനും, മുക്ത 
പാപനിര്മ്മുക്തനായിട്ടു, പുണ്യകമ്മണാംടപുണ്യകമ്മംചെയ്തവക്കുള്ള, ശുഭാന് ലോകാന്ടശു 
ഭങ്ങളായ ലോകങ്ങളെ, പ്രാപ നുയാത് ട പ്രാപിക്കും. 

വക്താവിന്നും അധേ, പൃതാവിന്നുമുള്ള ഫലം പറഞ്ഞശേഷം കോക്കുന്നവന്നുള്ള ഫ 

ലം പറയുന്നു:-വിചാരം ചെയ്താനും അധ്യയനം ചെയ്യാനും അശക്തനോ അനധികാരിയോ 

ആയ ഏതൊരു മനുഷ്യന് മൂഡ്ഥനോ പൃദ്ധനോ സ്ത്രിയോ ആരായാലും കൊള്ളാം, മനുഷ്യത്വം 
മാത്രം ഉള്ളവന്. ഗീതാശാസ്ത്രത്തിലും വക്താവിലും പരമേശ്വരനിലും ഭക്തിയും വിശ്വാസ 
വും ഉള്ളവന് അസ്മയാടിദോഷങ്ങളില്ലാത്തവനായിട്ടു നിത്യവും ഗീതാശാസ്ത്രം കേഠംക്കുന്നു 

വെങ്കില് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ചെയ്തു പാപങ്ങളില്നിന്നു മുക്തനായിട്ടു അശ്വമേ 

ധാദിപുണ്ദയകമ്മങ്ങഠം ചെയ്തവക്കു സിദ്ധിക്കുന്ന സത്യലോകംവരേയുള്ള സുഖസ്ഥാനങ്ങഥം അ 

വന്നു സിദ്ധിക്കും. ഗീതാശാസ്ത്രശ്രവണമാതത്താല് പുണ്യലോകപ്രാഫ്ഠിയാകുന്ന മഹാഫലം 

സിദ്ധിക്കും. കമ്മങ്ങറംക്കുള്ള കഷ്ടുങ്ങളൊന്നും അവന്നനുഭവിക്കേണ്ടതായിവരുന്നില്ല. ശ്രവ 

ണം നിമിത്തമുണ്ടാകുന്ന ജ്ഞാനത്തിന്നു ക്ലേശകരങ്ങളായ കമ്മങ്ങളെക്കാഠം വിശേഷമുണ്ടെ 

ന്നു സാരം, 

19. കച്ചിദേതച്ഛ്് വതം പാത്ഥത്വയൈകാഥ്രേണ ചേതസാ 

കച്ചിഭജ്ഞാന സംമോഹഃ പ്രണഷ്ടസ്ലേ ധനംജയ। 

പാത്ഥ। ത്വയാട-ഹേ അജ്ജ്ുന। നിന്നാല്, ഏതത് 'ടഇത്' ഏകാഗേണ ചേതസാടസാവ 
ധാനമനുസ്സോടകൂടെ, ശ്രുതം കച്ചിത് ടശ്രവിക്കപ്പെട്ടുവോു, തേ അജ്ഞാനസംമോഹഃം-അ 
റിവില്പായ് നിമിത്തമുണ്ടായിരുന്ന നിന്െറ വിപരിതബോധം. പ്രണഷ്ടഃ കച്ചിതിടതീരെ ന 
ശിച്ചുവോ. 

ശാസ്ത്രാത്ഥം നന്നായറിഞ്ഞാല് മാത്രമേ ശിഷ്യന് കൃതാത്ഥനാകയുള്മു. ശരിക്കറി 
ഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കില് പ്രകാരാന്തരേണ പറഞ്ഞു ധരിപ്പിക്കേണ്ടതായ ഭാരം ഗുരുവിന്നുണ്ടെന്നുള്ള 
ആച്ായ്യയധമ്മത്തെ സ്തൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു പരമഗുരുവായ ഭഗവാന് ചോടിക്കുന്നു:--ഹേ കുന്തീ! 
നന്ദന! ധനുംജയ! തത്വമറിവാനാഗഹിക്കുന്ന നീ ഞാനുപദേശിച്ചതായ ആത്മതത്വപ്രകാശ 

കമായ വാക്യങ്ങളിലെ സാരംമുഴുവനും സാവധാനം കേട്ടുവോ ആത്മസ്വരൂപം അറിയാതി 
രുന്നതുകൊണ്ടു നിണക്കുണ്ടായിരുന്ന വിപരീതബോധം തീരെ നശിച്ചുവോദഃ പറയുക. സം 

ശയവിപരീതഭാവനുകളുണ്ടെങ്കില് ആയതു മുഴുവനും തീത്തുതന്നുകൊള്ളാം. ചോടിപ്പാന് മടി 

ക്കേണ്ട എന്നഭിപ്രായം. ല് 

അജജ്ുന ഉവാചടഅജജുനന് പറഞ്ഞു. 

18. നഷ്ടമോ മോഹഃ സ്തിര്ല്ലബ്ലാ ത്വല്പ്രസാദാന്മയാച്ചൂത! 

സ്ഥിതേഠ്യസ്കരി ഗതസന്ദേഹഃ കരിഷ്യേ വചനം തവ. 

മോഹഃ--അബദ്ധമായ വിചാരം, അച്യൃതിടഹേ നാശരഹിത്വ ത്വല്പ്രസാദാല്-അവിടു 

ത്തെ അനുഗ്രഹത്താല്, നഫ്ടൂടനശിച്ചും സ്തൂതിഭടപ്രത്യഭിജ്ഞാനം, മയാടഎന്നാല്, ലബ്ലാട 

പ്രാപിക്കപ്പെട്ടു, ഗതസന്ദേഹഃ-സംശയരഹിതനായിട്ടു, സ്ഥിതഃ അസ്തിടഞാന് സ്ഥിതനാ 
യിരിക്കുന്നു, തവവചനം-അങ്ങയുടെ വാക്കിനെ, കരിഷ്യേടഞാന് ചെയ്യുന്നേന്. 

ഇപ്രകാരം ചോടിച്ച ഭഗവാനോട് കായ്യും പറയുന്നതിനാല് കാരണം പറഞ്ഞതു 

പോലെയായി എന്നു വിചാരത്താല് ഭഗവാനുപദേശിച്ചതില്നിന്നു സിദ്ധിച്ച ജ്ഞാനത്തി 
നെറ ഫലം അജജ്യുനന് പറയുന്നു:-_ജന്മജരാമരണാദി ഭുരന്തമോഹത്തിന്നു കാരണമായ 
ആത്മസ്വരൂപാജ്ഞാനത്തില്നിന്നുണ്ടായ അബദ്ധവിചാരം_മോഹം_ഹേ ശൂടസ്ഥാസംഗ 
ചില്സ്വരൂപ। നിന്തിരുവടിയുപദേശിച്ചതായ ജ്ഞാനത്താല് സ്ൂദഷ്യോദയത്താല് അന്ധകാ 

രമെന്നപോലെ കാണാതെയായി. നശിച്ചുവെന്ന വാക്കിന്നു അദശന്ത്തെ പ്രാപിച്ചുവെ 
ന്നു പറഞ്ഞത്' അജ്ഞാനം വാസ്തവമായ വസ്തരവല്പ, അന്ധകാരമെന്നപോലെ ആവരണം 
ചെയ്താന് സമത്ഥവുമാണ്'. ആയതിപ്പ്യോഠം നീങ്ങി. ആവരണശക്തി നുശിച്ചുവെന്നു സാ 
രം. ഭഗവാനുപദേശിച്ച വാക്യാത്ഥം നന്നായി മരിച്ചുവെന്നു പറഞ്ഞതിന്െറ ശേഷം 
തല്്ഫലത്തെ പറയുന്നു:--അസംഗചിദപനായ പരമാത്മാവുതന്നെ ഞാനെന്ന പ്രത്ൃഭി 
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ജ്ഞാനം--സ്തൃതി--എനിക്കുണ്ടായി. മറന്നുപോയ ഒരു സാധനം ജന്നടിക്കിലുണ്ടെന്ന്' 

ആഫ്തുനായ ഒരാഠം പറജുമ്പോഠം താന് അവിടെയാണതിനെ വെച്ചത് എന്ന ഓമ്മ ഏതു 
വിധം വരുന്നുവോ അതുപോലെയാണ്” ഗുരൂുപദേശത്തില്നിന്നുണ്ടാകുന്ന ആത്മാനുഭവം, 

റ [) ലി എന്നു കാണിപ്പ്ാനാണ്' സ്തൂതിര്ലബ്ലാ എന്നു പറഞ്ഞത്. ന്ദിന്തിരുവടിയടെ പ്രസാദസ്വ 

രൂപമായ പരമോപദേശത്താത ആത്മസ്വരൂപബോധമുണ്ടായതിനാല് ഞാനിപ്പോഠം സ 

കല സംശങ്ങളും തീനവനായിരിക്കുന്നു. ആത്മാവിന്നു കത്തൃത്വമുണ്ടോ; കമ്മഫലം ആത്മാ 

വിനെ ബാധിക്കുമോ? ഞാന് വധിക്കുന്നവനും ഭിഷ്ടാദികഠം വധിക്കപ്പെടുന്നവരുമാണോ എ 

ന്നിങ്ങിനെയുള്ള സവ്വ സംശയങ്ങളും തീന്നു.“ ഇനിമേല് എനിക്കു കിട്ടേണ്ടതോ അറിയേണ്ട 
തോ ആയിട്ടൊന്നുമില്ല. എങ്കിലും സധ്വേശ്വരനും പ്രത്യക്ഷനായ പരമഗുരുവുമായ വിന്തിരു 

വടിയുടെ ആജ്ഞയെ ചെയ്തുകൊള്ളാം. എന്നു' അഭജുനന് ഭഗവാനോട പറഞ്ഞു. അജജ് 

ന൫൯െ൨ ഇ വചനം അയഘൃക്തവും പൂവ്യാപരവിരുദ്ധവൃയമാണെന്നു തോന്നിറ്റേ വാകാം.--എങ്ങി 

യെയെന്നാല് ആത്മാവേകന് എന്നറിഞ്ഞ, സംശയംതീന്നവെന്നു പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു. ജി 

വന് വേറെ ഇശ്വരന് വേറെ ലോകം വേറെ എന ഭേദജ്ഞാനം_മോഹം_ നശിച്ചു. പി 
ന്നെ ഇരശ്വരവചനം ചെയ്യാം എന്ന്” പറയുനതയുക്തം, ജ്ഞാനവും കമ്മവും ഒരേ സമയ 

ത്തില് ഒരുവനില് എങ്ങിനെയിരിക്കും. എന്നാണ്” സംശയബിജം. ക്ഷത്രിയനായ അജയ 

നന്നു കമ്മത്തില് അധികാരമുണ്ട്”. അത്” ലോകസ്വരൂപനായ പരമേശ്വരനെ ആരാധിക്കു 
ക എന്ന രീതിയില് നടത്തുന്നതുകൊണ്ട ബന്ധത്തിന്നവകാശമില്ല. ഞാന് കത്താവു 

മല്ല ഭോക്താവുമല്ല എന്ന സത്യജ്ഞാനം അനുഭവപ്പെട്ടതിനാതല് യാതൊരു കമ്മവും താന് 
ചെയ്യുന്നില്ല. ഫലം തന്നില് പറഠന്നതുമില്ല. ആധികാരികനിലയില് ശരീരം നില്ല്യന്നേട 
ത്തോളംകാലം സ്വധമ്മത്താത സര്വ്വേശ്വരാരാധനും ജ്ഞാനദാര്ഡ്യൃത്തിന്നുമാതയം കാരണ 

മാകുന്നതല്ലാതെ ബന്ധകാരണമാകയില്പ എന്നാണ്” അജജുനവാക്ൃത്തില്നിന്നു ധരിക്കേ 
ണ്ടത്, ഗീതാശാസ്ത്രം അതിന്െറ അഭ്യാസം. തല്ഫലം എന്നീ സംഗതികഠം സമ്പൂണ്ണ്ുമായി 
പറഞ്ഞ കഴിഞ്ഞശേഷം ആരംഭിച്ചതനുസരിച്ച് അവസാനിപ്പ്ിക്കുവാന് ഭാവിക്കുന്ന സംജ 
യന് ്ൃതരാഫ്ട്രോടു പറയുന്നു, 

സംജയ ഉവാചടസംജയന് പറഞ്ഞു. 

14, ഇത്യുഹം വാസുദേവസ്യ പാത്ഥസയച മഹാത്മനഃ 

സംവാദമിമമശ്രെനഷ മത്തൂതം രോമഹഷണം. 

വാസുദേവസ്യടവാസുദേവന്െറയും, മഹാത്മനഃ പാത്ഥസ്യചടമഹാത്മാവായ അജ്ജയന 
ന്െറയയം, ഇതിടഇപ്രകാരമുള്ളതും, അതുഭുതം-ആശ്ചയ്യത്തെ ജനിപ്പിക്കുന്നതും, രോമഹഷ 

ണംടരോമാഞ്ചമൂണ്ടാക്കുന്നതുമായ, ഇമം സംവാദംട:ഈ സംഭാഷണത്തെ, അമ്രൌഷംട 

ഞാന് കേട്ടു. 

എല്ലാ ഭൂതങ്ങളും ആരില് വസിക്കുന്നുവേോ ആര് എല്ലാ ഭൂതങ്ങളിലും വസിക്കുന്നു 
വോ ആ വാസുദേവനെയും ആ ദേവനോടു സംഭാഷണം ചെയ്താന് ഭാഗ്യമുണ്ടായ അജജ്ുന 
ഒെറയും ഇപ്രകാരമുള്ള ചോദ്യോത്തരരൂപമായ ഈ ഗീതാശാസ്ത്രരം അത്യന്തം അതുഭതാവഹ 
വും പണ്ടു കേഠംക്കാത്തതും അത്യന്തം ഗംഭീരവും പ്രമാണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്ന ആ 
ത്മസ്വരൂപത്തെ ധരിപ്പിക്കുന്ന അലെരകികശാസ്ത്രവുമാകയാല് രോമാഞ്ചത്തെ ജനിപ്പിക്കു 
ന്ന അതിനെ ഞാന് കേട്ടു. 

[നി 15. വ്യാസപ്രസാദാച്ഛ് വതവാ നേതല് ഗുഹ്യമഹംപരം 

യോഗം യോഗേശ്വരാല് കൃഷ്ണാല് സാക്ഷറല് കഥയതുഃ സ്വയം. 

വ്യാസപ്രസാദാത് ടവ്യാസരുരട പ്രസാദം ഹേതുവായിട്ടു, ഏതത് ഗുഹ്യം യോഗംടഈ ഗോ 
പനീയമായ യോഗത്തെ, യോഗേശ്വരാത് യോഗങ്ങളുടെ ഫലം നല്കുന്ന സവ്വേശ്വര 
നായ, സാക്ഷാല് കൃഷ്ണ്യാത് ടസാക്ഷാത്തായ കൃഷ്ണുനില്നിന്നു, സ്വയം ക്ഥയത്മടസ്വമുഖ 
ത്താല് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഠം, അഹം ശ്രുതവാ൯-ഞാന് കേട്ടു. 



8 പതിനെട്ടാം അദ്ധ്യായം 

എങ്ങിനെ ആരില്നിന്നു കേട്ടുവെന്ന ആകാംക്ഷക്കു സമാധാനം:---വേദം വിഭജി 
ച്ചതുകൊണ്ടും വേദാത്ഥങ്ങളെ വിവിധപുരാണങ്ങളില്കൂടെ വിശദീകരിച്ചതുകൊണ്ടും വ്യാ 
സരെന്നു സുപ്രസിദ്ധനായിരിക്കുന്ന എന്െറ ഗുരുദേവന്െറ അനുഗ്രഹത്താല് സിദ്ധിച്ച 
ജ്ഞാനശക്തി നിമിത്തം മോക്ഷൈകസാധനമായതിനാല് പരമഗോപനീയമായിരിക്കുന്ന 

ഇയ ഗീതാശാസ്ത്രം സാക്ഷാല് ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാന് സ്വമുഖത്താല്തന്നെ അജ്ജുനുന്നുപദേശി 
ചൂുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഠം ഞാന് കേട്ടു. സകല യോഗങ്ങളുടെയും ഫലം ഭാനം ചെയ്യുന്ന പര 

മേശ്വരനായ ശ്രീകൃഷ്ണൂഭഗവാന്െറയും എന്െറ പരമഗുരുവായ ശ്രീവ്യാസമുനിയുടെയും ഏ 
സിലുള്ള കാരുണ്യത്താല് ഞാന് പരമഭാഗ്യവാനും കൃതാത്ഥനുമായെന്നു സ്വസന്തൃപ്ലിയെ 

സംജയന് സ്റ്റഷ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു. 

16. രാജന് സംസ്മൃത്യ സംസ്മൃതൃ സംവാദമിമ മത്തൂതം 

കേശവാജ്ജുനയോഃ പുണ്യം ഹൃഷ്യാമിച മുഹുര്മ്മുഹഃ. 

പുണ്യയംടപുണ്യയകരവും, കേശവാജജുനയോഃടശ്രീകൃഷ്ണാജുനന്മാരുടെ, സംവാദംസംഭാഷ 
ണവും, അത്ഭൂതം-ആശ്ചയ്യജനുകവുമായ, ഇമംടഇതിനെം സംസ്തത്യസംസ്തൃത്യവിണ്ടുംവീണ്ടും 
നന്നായി സ്തരിച്ചിട്ടു, രാജന്-ഹേ രാജാവേ! മുഹുഃ മുഹുഃ ഹഷ്യാമിടപിന്നെയും പിന്നെയും 

സന്തോഷിക്കുന്നു. 

കേട്ടിട്ടു നീയെന്തുചെയ്തുവെന്ന ആകാംക്ഷക്കുസമാധാനം:--ഹേ രാജന്।(പ്രതരാഷ്ഠുമഹാരാ 
ജാവിനോട) ശ്രവണകീത്തനാദികഠംകൊണ്ടുതന്നെ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ചെയ്തിട്ടുള്ള 
സവ്വപാപങ്ങളേയും മൂലത്തോടുകൂടെ നശിപ്പിച്ച്' പുണ്യത്തെ നല്കുന്നതും ശ്രീകൃഷ്ണ്ാജജുന 
ന്മാരുടെ സംഭാഷണാത്മകവും അനാദ്യവിദ്യാജന്യമായ മോഹാന്ധകാരത്തെ വിഫ്വംസിക്കു 

ന്നതിന്നു സമത്ഥമാകയാല്് അത്തൂതാവഹവുമായ ഈ ഗീതാശാസ്ത്രത്തെ ഓത്തോത്തു വിണ്ടും 

വിണ്ടും ഞാന് സന്തോഷിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞപോയ അനേകജന്മങ്ങളില് ഞാന് എന്തു പുണ്യ 

കമ്മം ചെയ്തുവോഴു എന്തൊരമൂല്യപദാത്ഥം സല്്പാത്രത്തില് സമച്ല്രിച്ചുവോ; എത്ര മഹ 

ത്തായ യാഗംചെയ്തുവോ എന്നൊന്നും എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. അങ്ങിനെയുള്ള പുണ്ദയകമ്മങ്ങ 

ഭൂടെ ഫലമായിട്ടല്ലാതെ സംസാരസങ്കടങ്ങളെ നിശ്ശേഷം നശിപ്പിക്കുന്നതായ ഈ ഗീതാശാ 
൦ ആ പരമകരുണാനിധിയായ സവ്വലോകഗുരുവിന്െറ മുഖത്തില്നിന്നുതന്നെ കേഠപ്പാ 

൯ സാധിക്കയില്ല. അതുകൊണ്ടു എനിക്കുള്ള സന്തോഷം അപാരമായിരിക്കുന്നുവെന്നു സ്ത 
ചിപ്പിച്ചു. 

1. തച്ചസംസ്മൃതയയ സംസ്മൃത്യ രൂപമതൃത്തുതം ഹരേഃ 

വിസ്കുയോമേ മാന് രാജന് ഫൃഷ്യ്യാമിച പുനഃപുനഃ 

ഹരേടഹരിയുടെ, തത് അതൃത്ഭൂതംരൂപംചടഅത്യാശ്ചഴ്യരമായ ആ രൂപത്തേയും, സം 
സ്ത്ത്യ സംസ്തത്യ--ആലോചിച്ചാലോചിച്ചിട്ടും രാജന്ഹേ രാജാവേ, മേ വിസ്മയടേഎന്െറ 
വിസ്കയം. മഹാന്ടമഹത്തായിരിക്കുന്നു, പുനഃ പുനഃ ഹൃഷ്യാമിടപിന്നെയും പിന്നെയും സ 

ന്തോഷിക്കുന്നു. 

ഭഗവാന്െറ വിശ്വരുപത്തെ കണ്ടതുകൊണ്ടുണ്ടായ അത്യാശ്ചദ്യത്തെ എടുത്തു പ 
റയയന്നു:__ഹേ രാജാവേ! സ്വ സാക്ഷാത്കാരത്താല്ത്തന്നെ അജ്ഞാനാന്ധകാരത്തെയും ത 

ന്നിമിത്തമുള്ള ആവരണശക്തിയേയും നശിപ്പിക്കുന്ന ശ്രീഹരിയുടെ (സ്ൂയ്യന്െറതെന്നും) ആ 

രൂപത്തെ_സൃഷ്യകോടികളെക്കാഠം പ്രകാശിച്ചും എങ്ങും നിറഞ്ഞും എല്ലാററിന്നും അധിഷ്ണാ 

നമായും ഇരിക്കുന്ന പരമാത്തുതമായ ആ വിശ്വരൂപത്തെ ഞാന് ഈ മാംസേക്ഷണങ്ങഠംകൊ 
ണ്ടു കണ്ടതിനെ ഓത്തോത്തുകൊണ്ടു പരമസന്തോഷത്തെയടയുന്നു, അഹോ ഭാഗ്യം! ഞാന് 

ധന്യന് ഞാന് കൃതകൃത്യന് എന്ന മഹാസന്തോഷസാഗരത്തില് ഞാന് മുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. 
ി 

18, യത്ര യോഗേശ്വരഃ കൃഷ്ണോ യത്ര പാത്വോ ധനുദ്ധരഃ 

തത്ര ശ്രീരവിജയോഭതിര്ധ്രുവാനിതിമ്മതിഃ മമ. 
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യോഗേശ്വരഃ കൃഷ്ണൂഃ- യോഗങ്ങളുടെ ഫലദാതാവായ ശ്രീകൃഷ്ണന്, യതംഏഏരുപക്ഷത്തിലു 
ണ്ടോ, ധന്ുദ്ധരഃ പാത്ഥഃട:വില്പാജിലീരനായ അജജ്യനന്, യത-ഏതുപക്ഷത്തിലുണ്ടോ, ത 
തൂടആ പക്ഷത്തില്, ധ്രവാനീതിഃടേഎളക്കമില്ലാത്ത നീതിയും, ശ്രിഃടരാജ്യലകഷ്മിയും, വിജ 
യഃടവിജയവും., ഭതിഃ-ഐശ്വയ്യുവും, ഇതിമേ മതിഃ-എന്നാണെന്െറ അഭിപ്രായം. 

ഇതിന്മീതെ ഇനിയൊന്നും പറവാഡില്ല; എന്റെറ അഭിപ്രായം പറയാം. മഹാരാജാ 
വതിനെ ശ്രദ്ധിച്ചു കോംക്കേണം എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടു സംജയന് ഒടുവില് പറയുന്നു: 

തേജസ്സ്, ബലം, പെരരുഷം, വിദ്യാം രാജ്യം, ജയം, ധനം, ധാന്യം പുത്രന്മാര്, പൌതര 
ന്മാര് മുതലായ അഭ്യയദയങ്ങളെ ആര് പ്രാണികഠംക്ഒ നല്കുന്നുവോ ആ പരമേശ്വരനായ 
ശ്രീകൃഷ്ണന് അല്ലെങ്കില് വിദ്യ, അവിദ്യ എന്ന രണ്ടിന്നും യോഗങ്ങം എന്നു പേര്. ആര 
ണ്ടിന്െറ ഇരശ്വരന്_നിയന്താവാരോ ആ യോഗേശ്വരനായ ശ്രീകൃഷ്ണന് ഏതു ഭാഗത്തിലു 
ണ്ടോ ധനുവ്ിദ്യയുടെ പാരംഗതനും ഗാണ്ഡീവം എന്ന വില്ലിനെ ധരിച്ചവനുമായ അര് 

ജൂനന് ഏതുപക്ഷത്തിലുണ്ടോ; ആ പക്ഷത്തില് നിശ്ചലയായ രാജ്യലകഷ്യിയും വിജയവും 
ഐശ്വയ്യവും നീതിയും ഉണ്ടു എന്നാണ്” എന്െറ അഭിപ്രായം. അതുകൊണ്ട അങ്ങയുടെ 
പൂത്രന്മാക്മ ജയമുണ്ടാകുമെന്ന ആശയെ വിട്ടുകൊഠംക എന്ന്' സംജയന് ശീതാശാസ്ത്രത്തെ 
യും സ്വാഭിപ്രായത്തെയും പറഞ്ഞു വിരമിക്കയുംചെയ്തു. 

ഗീതാശാസ്ത്രത്തിന്െറ ആരംഭം അശോച്യാനന്വശോചനസ്ത്രം എന്നതു മുതല് നൂജാ 
യത്തെമ്മിയതേവാകദാചില് എന്നിങ്ങിനെ ആത്മസ്വരൂപത്തെ സമ്പൃ്്്മായി വിരിച്ചും 
കൊണ്ടു സവ്യധമ്മാന് പരിത്യജ്യമാമേഷം ശരണം വ്രജ അഹംത്വാ സപവ്വപാപേഭ്യോമോക്ഷ 
യിഷ്യാമി മാശുചഴ” എന്നു വാകൃത്താല് അവസാനിപ്പിച്ചു. അതുകൊണ്ടു അവസാനിപ്പി 

ച്ചിരിക്കുന്ന സംജയവാക്യത്തിലും ആത്മസാക്ഷാല്കാരാത്മകമായ അത്ഥം സ്ത്രിക്കുന്നതിനെ 
ഇവിടെ സ്റ്റഷ്മൂമാക്കുന്നതു' പ്രകൃതത്തിന്നനുസരിച്ചിരിക്കുന്നതാകയാല് അതിനെ സൂചിപ്പി 
ക്കുന്നു:---യേഗേശ്വരഃ കൃഷ്ണുഃ എന്ന്” പരമാത്മാവിനെയും “*പാത്ഥഃ്? എന്ന പദത്താല് 
*ജീവാത്മാ?"വിനെയും സൂചിപ്പിച്ചു. ധനുസ്സ്ടവില്ല്ടപ്രണവം എന്ന മഹാമന്ൂും. അതി 
നെ ധരിച്ച ജീവാത്മാവ് _പരമാത്മാവിനെ ലക്ഷ ്യമാക്കീട്ടു ബുദ്ധി പൃത്തിയാകുന്ന അസ്ത്ര 

ത്തെ പ്രയോഗിപ്പാന് ആക്ക് _ഏതൊരു ജീവന്നു സാധിക്കുന്നുവോ? ഏതൊരു ജീവന്െറ 
ബുദ്ധിയാകുന്ന ഉപാധി പരമാത്മാവാകുന്ന ലക്ഷ്യത്തില് ലയിക്കുന്നുവോ ആ ജീവന് ആ 
പരമാത്മാവായിട്ടുതന്നെ ഭവിക്കുന്നതിനാല് പിന്നെ അനന്തടു&ഖാസ്ററദമായ സംസാരത്തി 
ലേക്കു മടങ്ങിവരേണ്ടതായ ആവശ്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ടു മോക്ഷലക്ഷ്മിഷും ഇതുവരെ ശരീര 
ധാരണംചെയ്തുതിന്െറ ഫലപ്രാഫ്മരിരൂപമായ വിജയവും വേദോക്തമായ സകല കമ്മാനു 

ഷ്ടാനരൂപമായ നീതിയും സ്വാതന്ത്യവും സിദ്ധിക്കും. ഇതാണ് ഗീതാശാസ്ത്രം കാട്ടിത്തരുന്ന 

നിത്യമായ പദം. ജീവ ബയഷ്ഷൈക്യത്തെ പ്രാപിപ്പാനാഗ്രഹിക്കുന്ന പുണ്യജീവനെ ഗീതസം 
സാരസാഗരത്തിന്െറ മവകരചേത്യി ആനന്ദസ്വരുപനാക്കും എന്നുള്ള അഭിപ്രായത്തെ 
ശ്രീകൃഷ്ണമഖാരവിന്ദത്തില് നിന്നൊഴുകിയ അമൃതപാനുസന്തൃപ്ലൂനായ സംജയന് ല്ലതരാഫ്ടമ 
ഹാരാജാവിനോട പറഞ്ഞവസാനിപ്പിച്ചു. ഏതൊരു ഭഗവാന് നമ്മഠംക്കു ഗീതാമൃതത്തെ ന 

ല്കിയോ ആ പരമാനന്ദസ്വരൂപനായ ശ്രീകൃഷ്ണമൂത്തിയെ നിരന്തരം സ്തൂരിച്ചും സ്ത്തിച്ചും ൩ 
മിച്ചുംകൊണ്ടുതന്നെ ഈ സംസാരഭുരന്ത ടു8ഖസമദ്രത്തിന്െറ മറകരയണയുവാന് നമ്മളെ 
മാത്രമല്ല സ്വയ ജീവജാലങ്ങളെയും കടാക്ഷിക്കേണമെന്ന പ്രാത്ഥനയോടുകൂടെ ജീവയാതര 
യെ കഴിച്ചുകൂടുവാന് മനസ്സിരുത്തുന്നവക്കു പുനജ്ജന്മമുണ്ടാകയില്ല. പൃനജ്ജന്മമുണ്ടാകയില്ല 

എന്നു പുനഃ പുന്ദസമുല്ബോധിപ്പിക്കുന്ന ഗീതാശാസ്ത്രം_.സംസാരസമുദ്ദസന്തരണത്തിന്നു 

ള്ളൂ ശാശ്വത മഹാകപ്പല് വിജയിക്കട്ടെ മാനുഷജന്മത്തെ സഫലമാക്കുവാന് പരമഗഥുരു 

ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാന് സവ്വരേയും കടാക്ഷിക്കട്ടെ. 

സവ്ൃത്ര നാരായണ സ്ത്തി& 

ഓം ശാന്തി ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ. 



ശ്രീമല്ഭഗവതഗീതയിലെ പദ്യങ്ങംക്ക് 
അകാരാദിവള്്്റക്രമം. 

അ. അത്ധ്യയം. 

അകിത്തിം ചാപിഭതാനി പ് 
അക്ഷരം ബ്ൃഹ്മപരമം 
അക്ഷരാണാം അകാരോസ്്ി 10 
അശഗ്തിര്ജ്യോതിരഹഃശുക്ലഃ 8 
അച്ലേദ്യോയമദാഫ്യോയം 
അജോപിസന്നവ്യയാത്മാ [0 
അജഞശ്ചാശ്രദ്ദധാനശ്ച 4 

അന്തകാലേച മാമേവ നി 
അന്നവത്തുൂഫലംതേഷാം ് 
അന്തവന്ത ഇമേദേഹാഃ ി 

അതുരശൂരാമഹേഷ്വാസാഃ 1 
അഥകേനപ്രയുക്തോയം ് 
അഥചിത്തം സമാധാതും ഉ 
അഥചേത്ത.മിമംധമ്മ്യം ഥു 
അഥചൈനം സിത്യജാതം 2 
അഥവാ യോഗിനാമേവ 0 

അഥവാ ബഹുനൈതേന 10) 
അഥവ്യവസ്ഥിതാന് ദുഷ്ട. ര 
അശൈതുദപ്യശക്തോസി 12 
അദുഷ്ടപൂവ്വം എഷിതോസ്ത്ി ഥി 
അദേശകാലേയദ്ദാനം 1 
അദോഷ്യാ സവ്യഭൂതാനാം 12, 

" അധമ്മം ധമ്മമിതിയാ 19 

അധമ്മാഭിഭവോല്കൃസ്ണു 1 
അധശ്ചോര്ധ്വംപ്രസ്തതദഃ 16 
അധിഭൂതംക്ഷരോഭാവ2 ി 

അമദ്ധിയജ്ഞ?ഃ ക്ഥംകോത ടട 

അധിഷ്യാനം തഥാകത്താ 18 

അധ്യാത്മജ്ഞാനുനിത്യത്വം [1 
അധ്ധയേഷ്യതേചയഇമം 18 

അനന്തവിജയംരാജാ 1 
അനന്മശ്ചാസ്തി നാഗാനാം 10 

അനുന്യചേതാഃ സതതം ി 

അനന്യാശ്ചിന്തയന്തോമാം 9 
അനുപേക്ഷഃ ശുചിദ്ക്ഷ [2] 
അനാദിത്വാന്നിര്ഗുണത്വാത്' 18 

അനാദിമധ്യാന്തമനന്തവിയ്യം 11 
അനാശ്രിതഃ കമ്മഫലം 6 
അനിഷ്ടുമിഷ്ഠം മിശ്രം 18 
അനുദ്വേഗകരം വാക്യം 17 
അനുബന്ധംക്ഷയംഹിംസാം 18 
അനേകചിത്തവിഭാന്താ 10 

ഗ്ല്രോകം 

94 
ദ 

39 
24 
94 
6 

40 

[ 
23 
18 
4 

90 
9 

38 
26 
42 
42 
20 
11 
35 
ലി 
10 
92 

" 41 



ശ്രോകപ്രതികം. 

അനോേകബാഹുദരവക്തനേതം. 
അനേകവക്തരനയനം 
അന്നാല്ഭവന്തിഭൂതാനി 
അന്വേചബഹവഃ ശൂരാഃ 
അന്യയത്വേവമജാനന്തഃ 
അപരംഭവതോജയ 
അപരേനിയതാഹാരാ 

അപരേയമിതസ്ത്രാന്യാം 
അപപധ്യാപ്ലതദസ്കാകം 

അപാനെജുഹ്വതിപ്രാണം. 
അപിചേത്സുദരാചാരേോം 
അപിചേദസിപാപേഭ്യഃ 
അപ്രകാശോപ്രപൃത്തിശ്ച. 
അഫലാകാംക്ഷിഭിയ്യുജ്ഞോ: 
അഭയം സത്വസംശുദ്ധിഃ 
അഭിസന്ധായരുഫലം 

അഭ്യാസയോഗയുക്തേന 
അഭ്യാസേഫ്യസമത്വഥോസി 
അമാനിത്വമദംഭിത്വം 

അമിീചത്വറംധ്ൃതരാഷ്ഠസ്യപൃതാഃ 

അമീഹിത്വാം സുരതസംഘാവിശതന്ത്! 

അയനേഷുച സവ്വേഷു 

അയത് : ശ്രപ്ധയോപേതോ 
അയുക്തഃ പ്രാകൃതഃ സ്തൂബ്ലുഃ 
അവജാനന്തിമാം മൂഡ്ഥാ 

അവാ്യവാദാംശ്ച ബഹുന്. 
അവിനാശിതുതദ്വിദ്ധി 

അവിഭക്തംലഭൂതേഷു 
അവ്ൃക്താടീനിഭൂതാന്। 
അവ്യക്താദ്ധ്യക്തയഃ സ്വഃ 
അവ്യക്േതാക്ഷരഇത്യകതഃ 
അവ്യക്തോയമചിന്ത്യോയം 

അവ്ൃക്തംവ്യക്തിമാപന്നം 
അശാസ്ത്രുവിഹിതംഘോരം 
അശോച്യാനന്വപശോചസ്ത്രം. 
അശ്രദ്ദധാനാഃ പുരുഷാഃ 
അതശ്രദ്ധയാഹുതടത്തം 

അശ്വത്ഥഃ സവ്ൃവൃക്ഷാണാം. 
അസക്തബ്ുദ്ധിഃ സവ്ൃത 

* അസക്തിരനുഭിഫ്വംഗഃ 
അസത്യമപ്രതിഷ്ഠംതേ 
അസെരമയാഹതഃ ശത്രഃ 
അസയ്മതാത്മനായോഗോേ: 
അസംശയംമഹാബാഹേം 
അസ്താകംതുവിശിഷ്ടായേ 
അഹംകൃതുരഹംയജഞടഃ 

അദ്ധ്യായം, 

11 
11 

[8 

ശ്ലോകം. 

16 
10 
14 
9 

ജട 
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29 
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30 
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 ശ്ലോകാദ്യപാദം 

അഹംകാരംബ ലഭ്യം 

ി [ 

അഹമാത്മാഗുഡാകേശ 

അഹംവൈശ്വാനരോഭത്വാ 
അഹംസവ്വസ്ൃപ്രഭവോ 
അഹംഹിസപവ്വയജ്ഞാനാം 
അഹിംസാസത്യമക്രോധഃ 

അഹിംസാസമതാതുഫ്ഠിഃ 

അഹോബതമഹതല്്പാപം 

ആഖ്യാഹിമേകോഭവാന്൯ 

ആചായ്യാഃ പിതരഃ പുത്രാഃ 
ആഷ്്യോഭിജനവാനസ്തി 
ആത്മസംഭാവിതം2 സ്ത്ബ്ലാഃ 

ആത്തൌപമ്യേനസര്പ്വത 
ആദിത്യാനാമഹംവിഷ്ണുഃ 
ആപുയ്യമാണമചലപ്രതിഷ്ഠം 

ആബ്ബഹ്മഭവനാല്ലോകാഃ 
ആയുയധാനാമഹംവജും 
ആയുഃസത്വബലാരോഗ്യ, 
ആരുരുക്ഷോര്മ്മുനേയ്യോഗം 

ആവ്യതംഅഞാനമേതേന 
ആശാപാശശതൈര്ബദ്ധാഃ 

ആശ്ചയ്യവത്പശ്യതികശ്ചിദേനം 

ആസുരീംയോനിമാപന്നാഃ 
ആഹാരസ്ത്രപിസവ്വസ്യ 
ആഫഹുസ്ത്വാമൃഷയഃ സപവ്വേ 

ഇച്ഛാദേവേഷസമത്ഥേന 
ഇച്ഛാദേ സ സുഖംഭ2ഖം 
ഇതിഗുഹൃതമംശാസ്ത്ും 
ഇതിതേജ്ഞാനമാഖ്യാതം 

ഇതിക്ഷേതംതഥാജ്ഞാനം 
ഇത്യജജുനംവാസുദേവസ്തഥോക്ത്വാ 
ഇത്യഹംവാസുദേവസ്യ 
ഇദമദ്യമയാലബ്ലും 
ഇദംതുതേഗുഹൃതമം 

ഇദംതെനാതപസ്ലായ 

ഇദംശരിരംകൌന്തേയ 

ഇദംജ്ഞാനമുപാശ്രിതു 
ഇന്ദ്രിയസ്യേയിയസ്യാത്ഥേ 
ഇന്ിയാണാംഹിചരതാം 
ഇസ്രിയാണിപരാണ്യാഹുഃ 
ഇന്രിയാണിമനോബുദ്ധിഃ 

[ 

അദ്ധ്യായം 

106 
18 
10 

15 
10 
9 

106 
10 



ദ്ര്രോകാദ്യപാദം. 

ഇസ്യിയാത്ഥേഷുവൈരാഗ്യം 
ഇമംവിവസ്വതേയോഗം 
ഇഷ്യാന്ഭോഗാന്ഹിവോദേവാഃ 
ഇഹൈകസ്ഥംജഗല്കൃത്സ് നം 
ഇഹൈവതൈര്ജിതഃ സഗ്ോ 

ഇരശ്വരഃ സവഭൂതാനാം 

ഉച്ചൈഃശ്രവസമശ്വാനാം 
ഉല്ക്രാമന്തംസ്ഥിതംവാപി 
ഉത്തമ പുരുഷസ്ത്രന്യഃ 
ഉുത്സന്നകലധമ്മാണാം 

മുത്പീദേയുരിമേലോകാഃ 
തടാരാഃ സവ്വഏവൈതേ 
ഉദാസീനവദാസീനോ 
ഉദ്ധരേദാത്മനാത്മാ൯ം 
ഉപദ്രഷ്മാനുമന്താച 

റര്ധ്വംഗച്ഛുന്തിസത്വസ്ഥാഃ 

മനദ്ധമൂലമധഃശാഖം 

ജുഷിഭിര്ബഹുധാഗിതം 

ഏത്ച്ഛംത്വാ വചനം കേശവസ്യ 

ഏതുട്യോനിനിഭൂതാനി 
ഏതന്മേ സംശയം കൃഷ്ണ. 

ഏതാന്നു ഹന്തുമിച്ഛാമി 
ഏഏതാന്യപി തുകമ്മാണി, 
ഏതാംദൃഷ്ടിമവഷ്ട്യ 
ഏതാംവിഭൂതിം യോഗംച 

ഏതൈര്വിമുക്തഃക്ഷെന്തേയ 
ഏവമുക്തോ ഹൃഷീകേശോ. 
ഏവമുക്ത്വാര്ജ്ുനഃസംഖ്ലയേ 

ഏവമുകത്വാതതോരാജന് 

ഏവമുക്ത്വാഹൃഷികേശം. 
ഏവമേതദ്യഥാത്ഥത്വം 
ഏവംപരമ്പരാപ്പാപ്പം. 

ഏവം പ്രവത്തിതംചക്രം. 
ഏവംബഹുവിധായജ്ഞാഃ 
ഏവം ബുദ്ചധെഃപരംബുഭ്ധാ 

ഏവം സതതയുകത്ഥയേ 
ഏവം ജ്ഞാത്വാകൃതംകമ്മ 
ഏഷാതേഭിഹിതാസാംഖ്യ 
ഏഷാബ്രാഫ്മീസ്ഥിതിഃപാത്ഥ 

ഓമിത്യേകാക്ഷരംബ്യഹ്മ 
ഓം തത് 'സടിതിനിദ്ദേശോ 

ഒ0. 

അദ്ധ്യായം 
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ദ്രോകാദ്യപാദം 

കച്ചിന്നോഭയവിദൂഫ്യഃ 
കച്ചിദേ തംപാത്ഥ ' 
കട്വമൂലവണാത്ൃഷ്ണു 
കഥംനജേഞയമസ്താഭിഃ 
കഥംഭീഷ്ഠുമഹംസംഖ്യേ 

കഥംവിദ്യാമഹംയോഗിന് 
കമ്മജം ബുദ്ധിയുക്താഹി 
കമ്മണഃ സുകൃതസ്യാഹുഃ 

കമ്മണൈവഹിസംസിദ്ധിം 
കമ്മണോഹ്യപിബോദ്ധവ്യം 
കമ്മണ്യയകമ്മയഃപശ്യേത്' 
കമ്മണ്ടയ വാധികാരസ്ന്റേ 

കമ്മബ്രഹ്മോത്ഭവംവിദ്ധി 
കമ്മേന്രിയാണിസംയമ്യ, 
കഷ്യന്തഃശരീരസ്ഥം 
കവിംപുരാണമനുശാസിതാരം 
കസ്താച്ചതേനനുമേരന് 

കാമഏഷ ക്രോധഏഷഃ 

കാമക്രോധവിയുക്താനാം 
കാമമാശ്രിത്യഷ്'പൃരം 
കാമാത്മാനഃസ്വഗ്ലുപരാ 

കാമൈസ്കറൈസ്പ്റൈ ഹൃതജ്ഞാനാ 
കാമ്യാനാം കമ്മണാം ന്യാസം 

കായേന മനസാബുദ്ധ്യാ 
കാര്പണ്യദോഷോപഹതസ്വഭാവഃ 

കായ്യകാരണകത്തൃത്വേ 
കായ്യയമിത്യേവയല്കമ്മ 
കാലോസ്ത്ിലോകക്ഷയകൃത്' 
കാശ്ൃശ്ചപരമേഷ്വാസഃ 

കാകക്ഷന്തഃകമ്മണാംസിഭ്ധിം 
കിംകമ്മ കിമകമ്മേതി 
കിം തല്ബ്ഷ്മകിമധ്യാത്മം 
കിംപുനഃ ബ്രാഹ്മണാഃപുണ്യാഃ 
കിരീടിനംഗദിനം ചക്രഹസ്തം 
കിരീടിനം ഗദിനം ചക്രിണംല 

കുതസ്ത്രാ കശ്മലമിദം 
കലക്ഷയേ പ്രണശ്യന്തി 
കൃപയാ പരയാവിഷ്ലോ 
കൃഷിഗോരക്ഷവാണിജ്യം 
കൈര്ല്ലിംഗൈസ്ത്റ്രീന് ഗുണാനേതാന് 
ക്രോധാല് ഭവതി സംമോഹഃ 
മ്ലൈബ്യ്യംമാസ്കഗമ& പാത്ഥ 

ഷ്ലേശോധികരതസ്തേഷാം 
ക്ഷിപ്രം ഭവതി ധമ്മാത്മാ 
ക്ഷേതരക്ഷേതരജ്ഞയോരേവം 
ക്ഷേതരജ്ഞംചാപിമാം വിദ്ധി 

അദ്ധ്യായം. 
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ദ്ലര്രോകാദ്യപാടം 

ഗതസംഗസ്യ മുക്തസയ 
ഗതിഭത്താ പ്രഭഃ സാക്ഷീ 
ഗാണ്ഡീവം സ്റരംസതേ ഹസ്താത്' 
ഗാമാവിശ്യച ഭൂതാനി 
ഗുണാനേതാനതീതൃത്രീന് 
ഗുതുനഹത്വാഹിമഹാനുഭാവാന് 

ചംചലംഹി മനഭകൃഷ്ണു 
ചതുര്വിധാഭജന്തേമാം 

ചാതുര്വര്ണ്യം മയാസൃഷ്ടം 

ചിന്താമപരിമേയാംച 
ചേതസാ സവ്യൃകമ്മാണി 

ജന്മകമ്മചമേ ദിവ്യം 
ജരാമരണമോക്ഷായ 
ജാതസൃഹിധ്രുവോ മൃത്യഃ 
ജിതാത്മനഃ പ്രശാന്തസ്യ 
ജ്ഞാനയജേഞനചാപ്യന്പയേ 
ജ്ഞാനവിജ്ഞാനതൃഫ്താത്മാ 
ജ്ഞാനേനതുതദജ്ഞാനം 
ജ്ഞാനം കമ്മച കത്താച 

ജ്ഞാനം തേഹം സവിജ്ഞാനം 
ജ്ഞാനം ജേഞയം പരിജ്ഞാതാ 
ജേഞയഃ സനിത്യസന്യാസീ 
ജേഞയം യത്തല്പ്രവക്ഷ്യാമി 
ജ്യായസീചേല് കമ്മണസ്ലേ 
ജ്യോതിഷാമപിതജ്യോതിഃ 

തം തഥാ കൃപയാവിഷ്ടും 
തത% പദം തല്പരിമാര്ശിതവ്യം 

തച്ചസംസ്തത്യ സംസ്തൃത്യ 

തതഃ ശംഖാശ്ച ഭേയ്യുശ്ച 

തതഃ ശ്വേതൈര്ഹയൈര്യുക്തേ 

തത സവിസ്കയാവിഷ്യോോ 
തത്വവിത്തുമഹാബാഹോ 
തത്ര തംബുദ്ധിസംയോഗം 

തത്ര സത്വം നിമ്മലത്വാല് 

തത്രാ പശ്യല് സ്ഥിതാന് പാത്ഥഃ 
തത്രൈകസ്ഥം ജഗതകൃസ്നം 

തത്രൈകാഗ്രം മനുകൃത്വാ 

തത്രൈവം സതി കത്താരം 

തല്ക്ഷേത്രം യച്ചയാദ്ദക് ച 
തടിത്യനഭിസന്ധായ 

തല്ബുദ്ധയസ്തദാത്മാനുഃ 

തദ്വിദ്ധിപ്രണിപാതേന 

അഭ്ധ്യായം. 
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്ശോകാദ്യപാടം 

തപസ്വിഭ്യോധികോയോഗീ 
തപാമു, പ)ഹമഹംവഷം 

തമസ്ത്രജ്ഞാനജംവിദ്ധി 
തമുവാചഹൃഷീകേശഃ 
തമേവശരണംഗച്ഛു 
തംവിദ്യാദ്ട,4ഖസംയോഗ 
തസ്താച്ഛാസ്ത്രം പ്രമാണംതേ 
തസ്താല് പ്രണമ്യപ്രണിധായകായം 
തസ്താത്ത്വമിയ്രിയാണ്യാദൌ 
തസ്താത്ത്വമുത്തിഷ്ണയശോലഭസ്വ 

തസ്ക്രാതല് സവ്വേഷുകാലേഷു 

തസ്താദസകത്ഭസതതം 

തസ്താദജ്ഞാനസംഭൂതം 
തസ്താദോമിത്യദാഹൃത്യ 

തസ്താദ്യസ്യമഹാബാഹോ 
തസ്താന്നാഹാവയംഹന്തും 

തസ്യസംജനയന്ഹഷം 

താനുഹം ദ്വിഷതഃക്രൂരാന് 
താനിസ്യാണിസംയമ്യ 
തുല്യനിന്മാസ്ത്തിമ്മെനീ 
തേജഃക്ഷമാധ്യതിദ്ദാക്ഷ്യം 
തേതംഭക്ത്വാസ്വഗ്ലുലോകം 

തേഷാമഹം സമുദ്ധത്താ 
തേഷാമേവാനുകമ്പാത്ഥം 

തേഷാം സതതയുക്താനാം 
തേഷാംജ്ഞാനീ നിത്യയുക്തഃ 

തൃക്ത്വാ കമ്മഫലാസംഗം 

ത്യാജ്യം ദോഷവടിത്യേകേ 
ത്രിഭിരഗുണമയൈഭദാവൈഃ 
ത്രിവിധാഭവതിശ്രദ്ധാ 
ത്രിവിധം നരകസ്വയേദം 

ത്രൈഗുണ്യവിഷയാവേദാഃ 
ത്രൈവിദ്യാമാംസോമപാ? പൂതപാപാ 
ത്വമക്ഷരംപരമം വേടിതവ്യം 
ത്വമാദിദേവഃ പുരുഷഃപുരാണഃ 

ചി 

ദണ്ഡോദമയതാമസ്തി 

ദംഭോ ദര്പോഭിമാനശ്ച 
ദംഡ്യാകരാളാനിചതേമുഖാനി 
ദാതവ്യമിതിയദ്ദാനം 

ദിവിസ്മയയുസഹസ്രസ്യ 
ദിവ്യമാല്യാംബരധരം 
൭5ഖമിത്യേവയല്കമ്മ 
൭ഃഖേഷ്വനുദ്വിഗ്നമനാട 
ഭൂരേണഹ്ൃവരംകമ്മ, 

ദൃഷ്യവാതുപാണ്ഡവാനീകം 

അദ്ധ്യായം. 
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ദ്ലരോകാദ്യപാദം 

ദൃഷ്ട്വേദം മാനുഷംരൂപം 
ഭൂഷ്യവേമം സ്വജനംകൃഷ്ണു 

ദേവദ്വിജഗുരുപ്രാജ്ഞ 
ദേവാന് ഭാവയതാനേന 

ദേഹീനിതൃമവധ്യോയം 
ദേഹിനോസ്ിന്൯ യഥാദേഹേ 
ദൈവമേവാപരേയജ്ഞം 
ദൈവിഹ്യേഷാഗുണമയീ 

ദൈവീസമ്പദ്വിമോക്ഷായ 
ദോഷൈരേതൈദകലഷ്യാനാം 
ദ്യാവാപൃഥിവ്യ്യോരിദമന്തരം 
ദ്ൂതംഛലയതാമസ്ത്ി 

ദൂവ്യയജ്ഞാസ്തപോയജ്ഞാ 
ദൂപദോദ്രെപദേയാശ്ച 
ദ്രോണംചഭിഷ്ടുംച 

ദ്വാവിമൌപുരുഷൌലോകേ 
ദ്വെഭൂതസര്ഗൌ ലോകേസ്തിന് 

ധമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ 

ധൂമോരാത്രിസ്തഥാകൃഷ്ണ്ുഃ 
ധൂമേനാവ്രിയതേ വഹിട 
ഖ്ൃത്യായയാ ധാരയതേ 

വൃഷ്ടുകേതുശ്ചകിതാനഃ 

ധ്യനേനാത്മനി പശ്യന്തി 
ധ്യായതോ വിഷയാന് പുംസഃ 

ന കത്തൃത്വം ന കമ്മാണി 
൯ കമ്മണാ മനാരംഭാത് 
ന കാംക്ഷേ വിജയം കൃഷ്ണ! 
൯ ചതസ്താനുഷ്യഷു 

നചമല്സ്ഥാനിഭൂതാനി 
നചമ്ാം താനീ കമ്മാണി 
സചൈതരദ്ധിദ് മഃ കതരന്നോജയേയുഃ 

നുജായതേ മ്രിയതേവാ കദാചിത്” 
നുതദസ്തി പൃഥിവ്യാം വാ 
സനതല്്ഭാസയതേ സ്ൃയ്യോ 
നതുമാം ശക്ൃസേ ദൂഷ്ടും 
നത്വേവാഹം ജാതുനാസം 

നദ്വേഫ്ട ചകശലംകമ്മ 

നപ്രഛൃഷ്യയേത്' പ്രിയംപ്രാപ്യ 
നബുഭ്ധിഭേദം ജനയേത് 
നഭഃസ് പൃശം ടീപ്പുമനേകനേത്ൃരം 
നമഃ പുരസ്താദഥപൃഷ്യതസ്യേ 

നമാം കമ്മാണി ലിംപന്തി 

നമാം ഭുഷ് കൃതിനോ മൂഡ്ഥാഃ 
മേ പാത്ഥാസ്തി കർതവ്യം 

അദ്ധ്യായം: 

ച [8] ൭ -ാമാഠാ യാ 

൭ 

[നിനി 

ദ്ര്ദ്രോകം. 

51 
7 
14 
11 

80 
189 
8, 
14 

ി 
48 
80 
86 
ടട 
18 
34 
16 
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നമേ വിട സുരഗണാഃ 10 റ് 
നരൂപമസ്യേഹതഥോപലഭ്യതേ ' 15 ി 
നുവേദയജ്ഞാധ്യയനൈന്നദാനൈഃ 11 48 
നഷ്ട്രോമോഹഃ സ്ത്തിര്ലബ്ലാ 18 78 

നഹികശ്ചില് ക്ഷണമപി ി ി 
നഹിദേഹ ഭൂതാശക്യം 18 11 

നഹിപ്രപശ്യാമി മമാപനുദ്യാത്” ി ടട 
നഹിജ്ഞാനേനു സദൃശം 4 38 

നാന്തോസ്ത്ി മമദിവ്യാനാം 10 ഥം 
നാത്ൃശ്ലുസ്തയോഗാസ്ത്ി 6 16 

നാദത്തേകസ്യചില്പാപം ി 15 
നാന്യം ഗുണേഭ്യഃ കത്താരം 14 19 
നാസതോ വിദ്യതേ ഭാവോ 16 
നാസ്ത്രിബുഭ്ധിരയുക്തസ്ൃ, 86 

2] 
58 
91 

റു 

ി 

ചി 

നാഹം പ്രകാശഃ സ്വസ്യ ഴു 
നാഹം വേദൈനതപസാ 11 
നിമിത്താനിച പശ്യാമി 1 
നിയതസ്യതു സന്്യാസഃ 18 

നിയതം കുരു കമ്മത്വം 8 [2 
വിയതം സംഗരഹിതം 18 ളള 

നിരാശീയ്യുതചിത്താത്മാ 4 21 
ന്ദിമ്മാനമോഹാജിതസംഗദോഷാഃ 16 2 
നിശ്ചയം ശ്രണുമേ തത 15 4 
നിഹത്യ ധാത്തരാഫ്ടാന് ൯ 1 80 

പി 
ി 

ളു 

5 
8 

നേഹാഭിക്രമനാശോസ്തി 40 
നൈതേസ്തതീപാത്ഥജാനന്൯ 7 
നൈനംഛിന്ദന്തിശസ്ത്രാണി 88 
നൈവകിഞ്ചില് കരോമീതി ടട 
നൈവതസ്യ കൃതേനാത്ഥോ 18 

പ 

പഞ്ചൈതാനി മഹാബാഹോ 18 18 
പത്രം പഷ്ത്ം ഫലം തോയം 9 96 

പരസ്തസ്താത്തുഭാവോന്യ്യോ ടട 80 

പരംബ്ബഹ്മ പരംധാമ 10 18 
പരംഭൂയഃ പ്രവക്ഷ്യാമി 14 1 

പരിത്രാണായസാധൂനാം 4 ടട 
പവനഃ പവതാമസ്തി 10 31 
പശ്ചയമേ പാത്ഥരൂപാണി 11 ടി 

പശ്യാടിത്യാന് വസ്മന്രുദ്രാന് 11 6 
പശ്യാമിദേവാംസ്തുവദേവദേഹേ ട 11 15 
പശ്യതാം പാണ്ഡുപുത്രാണാം 1 ി 

പാത്ഥനൈവേഹനാമുത്ര 6 40 
പാഞ്ചജന്യം ഹൃഷീകേശോ 1 15 



ഗ്ലോകാദ്യപാദാഃ അദ്ധ്യായം. ദ്ര്രോകം. 

പിതാസിലോകസ്യ ചരാചരസ്യ 11 43 
പിതാഹമസ്വ ജഗതോ 9 റ, 
പുണ്ട്യോഗന്ധഃ പൃഥിവ്യാംച ലി 9 
പുരുഷഃ പ്രകൃതിസ്ഥോഹി 18 1 
പുരുഷഃ സപരഃ പാത്ഥ ി ളള 
പുരോധസാംല മുഖ്ദുംമാം 10 24 

പൂവ്യാഭ്യാസേനതേനൈവ 0 44 
പൂഥക്ത്വേന തു യത്ജ്ഞാ൯നം 18 2] 
പ്രകാശം ച പ്രപ്ൃത്തിം ച 14 മ 
പ്രകൃതിം പുരുഷംചൈവ 19 19 
പ്രകൃതിം സ്വാമവഷ്ടഭ്യ 9 ടട 
പ്രകൃതേഃ ക്രിയമാണാനി 3 7 
പ്രകൃതേര്ഗുണസനൂഡാഃ 8 9 
പ്രകൃത്യൈവച കമ്മാണി 19 9 
പ്രജഹാതിയദാകാമാന് ളൂ 56 
പ്രയത്താദ്യതമാനസ്ത 6 45 

പ്രയാണകാലേ മനസാചലേന 10 
പ്രലപന് വിസ്പജന് ഗൃഹ് ണന് 5 9 
പ്രവൃത്തിം ച നിപ്പത്തിം ച 16 7 

പ്രപൃത്തിം ച നിപ്ൃത്തിം ച 18 90 
പ്രശാന്തമനസംഹ്യേനം [റ ഉറു 
പ്രശാന്താത്മാവിഗതരിഃ 6 14. 

പ്രസാദേസവ്വദഃഖാനാം ു 65 
പ്രഫ്ലാദശ്ചാസ്തിടൈത്യാനാം 10 80 
പ്രാപ്യപുണ്യകൃതാംലോകാന് 6 41 

ബബ 

ബലം ബലവതാമസ്തി 7 റ! 
ബഹിരന്തശ്ചഭൂതാനാം 19 18 
ബഹൂനാം ജന്മനാമന്തേ ്്ള' 19 
ബഹുനിമേ വൃതീതാനി 4 ടി 
ബന്ധുരാത്മാത്മനസ്തസ്യ, 6 6 
ബാഹ്യൃയസ്റ്റശേഷ്വസക്താത്മാ ി 1 
ബീജംമാം സവ്ൃഭൂതാനാം റ് 10 

ബുദ്ധിയുക്തോ ജഹാതിഹ ള 50 
ബുദ്ധിര്ജ്ഞാനമസംമോഹഃ 10 4 
ബുഭ്ധേഭേദം ധ്ൃതെശ്ചൈവ ി 19 89 
ബുദധ്യാവിശുഭ്ധയായുക്തഃ 18 51 
ബൃഹല്സാമ തഥാസാമ്മാം 10 35 
'ബഹ്മണോഹിപ്രതിഷ്ണാഹം 14 റി 
ബ്രഹ്മണ്യാധായ കമ്മാണി ടി 10 

ബ്രഹ്മഭൂതഃ പ്രസന്നാത്മാ 18 14 
ബ്രശ്മാപ്പൂണം ബുഹ്മഹവിഃ 7] ഉമ 

ബ്ബാഹ്മണ ക്ഷത്രിയ വിശാം 18 41 



ഭ്ലോകാദ്യപാടാ£ 

ഭകത്യാത്വനന്യയാ ശക്യഃ 
ഭക്ത്യാ മാമഭിജാനാതി 
ഭയാദ്ദണാടപരതം 
ഭവാന് ഭീഷ്ടശ്ച കണ്ണുശ്ച 

ഭവാപ്യയൌഹിഭതാനാം 

ഭീഷ്ടദോണപ്രമുഖതഃ 

ഭൂതഗാമഃ സ ഏവായം 
ഭൂമിരാപോ൯നലോവായുഃ 
ഭൂയ ഏവ മഹാബാഹോ 

ഭോക്താരം യജ്ഞതപസാം 
ഭോശൈശ്വയ്യപ്രസതാനാം 

മച്ചിത്തഃ സവ്ൃഭഗ്ലാണി 
മച്ചിത്താമല്ഗതപ്രാണാ 
മല്കമ്മകൃത് മല്പരമോ 
മത്തഃ പരതരംനാന്യല് 

മദനുഗ്രാഹായപരമം 

മനുഃപ്രസാദഃസെയമ്ൃത്വം 
മനുഷ്യാണാംസഹസ്രേഷു 
മന്മനാഭവമല്്ഭക്തോ 

മന്മനാഭവമല്ഭക്തോ 
മന്യസേയടദിതച്ഛുക്യം 

മമയോനിമ്മഹല്ബ്ഹ്മ 

മമൈവാംശോജീവലോകേ 

മയാതതമിദംസര്വ്വം 
മയാഭ്ധ്യക്ഷേണപ്രകൃതിഃ 
മയാപ്രസന്നേനതവാജയ്ുുനേദം 

മയിചാനന്യയോഗേന 
മയിസപ്യാണികമ്മാണി 
മയ്യാവേശ്യമനോയേമാം 
മയ്യാസക്തമനാഃ പാത്ഥ 

മയ്യേവമനആധത്്വ 
| മഹഷയഃ സഫ്ലൂപയവ്വേ 

മഹഷീണാം ഭൃഗുരഹം 
മഹാത്മാനസ്തുമാംപാത്ഥ 

മഹാഭൂതാന്യഹങ്കാരോ 
മാംചയേദയവ്യഭിചാരേണ 
മാതേവ്യഥഗാമാചവിമൂഡ്ധഭാവോ 

മാത്രാസ്ററരശാസ്തുകൌന്തേയ 

മാനാപമാനയോസ്തല്യഃ 

മാമുപേതൃപുനര്ജ്ജന്മ 

മാഹോിപാത്ഥവ്യപാശ്രിത്യ 

11 

അദ്ധ്യായം. 

11 
18 
ളൂ 
1 

11 

ശ്ലോകം. 

54 
68 
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മുക്തസംഗോയ/നഹംവാദീ 18 26 
മൂഡ്ധഗാഹേണാത്മനോയല് 17 19 
മൃത്യയസവ്യഹരശ്ചായം 10 34 
മോഘാശാഃമോഘകമ്മാണഃ 9 19 

യ 

യജഇദംപരമംഥുഹ്യം 18 88 

യഏനുംവേത്തിഹന്താരം [2 10 
യഏവംവേത്തിപുരുഷം 19 28 
യച്ചാപിസവ്വഭതാനാം 10 89 
യച്ചാവഹാസാത്ഥമസല്കൃതോസി 11 49 
യജന്തേസാത്വികാദേവാന് 17 4 
യല്ജ്ഞാത്വാനപുനമ്മോഹം 4 35 
യതതോഹ്ൃപികൌന്തേയ ] 60 
യതഃപ്രവൃത്തിഭൂതാനാം 18 40 
യതേസ്ിയമനോബുദ്ധിഃ ി ഉ8 

യതോയതോനിശ്ചരതി 6 6 
യതന്തോയോഗിനശ്ചൈനം 16 11 
യല്കരോഷിയദശ്ലാസി 9 7 
യത്തദഗ്രേവിഷമിവ 18 87 
യത്തുകാമേപ് സുനാകമ്മ 18 [2 
യത്തുകൃത്സ് നവദേകസ്തിന് 18 ളു 

യത്തുപ്രത്യുപകാരാത്ഥം 11 1 
യത്രകാലേത്വനാവൃത്തിം 8 8 
യത്രയോഗേശ്വരഃകൃഷ്ണ്നോ 18 68 
യത്രോപരമതേചിത്തം ൫ 0 
യല്സാംഖ്ല്യൈഃ പ്രാപ്യതേസ്ഥാനം 5 5 
യഥാകാശസ്ഥിതോന്നിത്യം ഴ് 9 6 
യഥാദീപോനിവാതസ്ഥോ 6 ച 48 

യഥാനദീനാംബഹവോംബുവേഗാഃ 11 ൫ 
യഥാപ്രകാശയത്യേകൾ 18 38 
യഥാപ്രടീഫ്തുംജ്വലനം 11 89 
യഥാസവ്വഗതംസ്വെരക്ഷ്മപ്യാത്” ളു 19 82 
യഥൈധാംസിസമിഭ്ധോഗ്നിഃ 4 7 

യദഗ്രേചാനുബന്ധേച 19 38 
യദഹംകാരമാശ്രിത്യ 18 59 
യദക്ഷരം വേദവിദോ വദന്തി 8 11 
യദാതേമോഹകലിലം ി 55 
യദാടിതൃഗതം തേജോ 15 12 
യദാഭൂതപൃഥഗ് ഭാവം 19 30 
യദായദാഹി ധമ്മസ്യ 4 1 
യദാ വിനിയതംചിത്തം 6 18 

യദാ സത്വേ പ്രവ്ൃദ്ധേതു 14 14 
യദാ സംഹരതേചായം ളൂ നി. 
യദാ ഹിനേവ്രിയാത്വേഷു 6 4 
യദിമാമപ്രതികാരം 1 46 
യദിഹ്ൃഹം നുവത്തേയം 8 8 



ശ്രോകാദ്യപാടാഃ 

യട്ൂച്ഛയാചോപപന്നം 
യട്ടച്ഛാലാഭസത്തുഷ്ടോ 
യദ്യദാചരതിശ്രേഷ്ണഃ 
യദ്യദ്ധിഭതിമല്സത്വം 
യദ്യപ്യേതേനപശ്യന്തി 
യംയം വാപി സ്തര൯ഭാവം 

യദാതു ധമ്മകാമാത്ഥാന് 
യദാ ധമ്മമധമ്മംച 

യയാ സ്വപ്ത്ം ഭയം ശോകം 

യം ലബ്ല്്വാ ചാപരം ലാഭം 

യം സന്യാസമിതിപ്രാഹുഃ 
യം ഹിനവ്ൃയഥയന്്യേതെ 
യ% സ്വ്ൃത്രാനഭിസ്സേഹഃ 
യസ്ത്രാത്മരതിരേവസ്യാത്' 
യസ്ത്രിന്രിയാണി മനസാ 
യസ്ത്ാല് ക്ഷരമതീതോഹം 
യസ്താന്നോദ്വിജതേലോകോ 
യസ്യനാഹംകൃതോ ഭാവോ 
യസ്യസപ്വേ സമാരംഭാഃ 

യജ്ഞദാനതപകമ്മ 

യജ്ഞശിഷ്ടാമൃതളജോ 
യജ്ഞശിഷ്ടാശിനഃസന്തോ 
യജ്ഞാത്ഥാത് കമ്മണോന്ൃത്ര 

യജേഞ്ഞപസി ദാനേച 
യൃതയാമംഗതരസം 

യാനിശാ സപ്്ഭൂതാനാം 
യാമിമാം പുഷ്റ്ിതാംവാചം 
യാവല്സംജായതേകിഞ്ചിത് 
യാവദേതാന് നിരീക്ഷേഹം 
യാവാനത്ഥ ഉുദപാനേ 

യാന്തിദേവവ്വതാദേവാന് 
യുക്തഃകമ്മഫലംതൃക്ത്വാ 
യുക്താഹാരവിഹാരസ്യ 
യുധാമന്യൃയശ്ചവിക്രാന്തഃ 
യേചൈവസാത്വികാഭാവാ? 
യേതുധമ്മ്യാമൃതമിദം 

യേതുസവ്വാണി കമ്മാണി 
യേത്വക്ഷരമനിദ്ദേശ്യം 
യേത്വേതദഭ്യസ്മയന്തോ 
യേപ്യന്യദേവതാഭക്താ 
യേമേമതമിദംനിത്യം 
യ്േയഥാമാം പ്രപദ്യന്തേ 

യേ യാസ്ത്രവിധിമുത്സൃജ്യ 
യേഷാമത്വഥേകാംക്ഷിതംനോ 
യേഷാംത്വന്തഗതംപാപം 
യേഹിസംസ്സശജാഭോഗാഃ 
യോഗയയക്തോ വിശുദ്ധാത്മാ 
യോഗസവൃസ്തകമ്മാണം 

യോഗസ്ഥഃകുരുകമ്മാണി 

13 
അദ്ധ്യായം. 

4 

17 

ടാടയമയയാപ-േയാഠാാ 

ടട 

005 മ്യമടാടപടാഥയാധഠാ 

ഭ്ല്രോകം. 

92 
ളള 
1 
41 
89 
6 

84 
91 
35 
ളള 

ളു 
15 
57 
17 
ഴു 

15 
15 
17 
19 
4 

91 
19 
9 
7 
10 
69 



14 
്രോകാദ്യപാദാഃ അഭ്ധ്യായം. ശ്ലോകം. 

യോഗിനാമപിസവ്വേഷാം 6 47 
യോഗീയുംജീതസതതം [9] 10 
യോത്സ്യമാനാനുവേക്ഷേഹം 1 ളു 

യോന എൃഷ്യതി ന ദ്വേഷ്യി 12, 17 
യോന്തഃ സുഖോന്തരാരാമഃ [2] 4 
യോ മാ മജ മനാടിം ച 10 8 
യോ മാ മേവമസംമൂഡ്ോ 15 19 
യോ മാം പശ്യതി സവ്ൃത 6 30 
യോ യോ യാം യാം തനും ഭക്ത 7 1 
യോയം യേഗസ്ത്രയാ പ്രോക്തഃ 6 98 
യും ജന്നേവം സദാത്മാനം 6 15 

1] 6 ഉ8 
യഃ ശാസ്ത്രവിധിമുത്സൃജ്യ 16 88 

ര 
രജസ്തമശ്ചാഭിഭയ 14 10 
രജസി പ്രലയം ഗത്വാ 14 10 
രജോ രാഗാത്മകം വിദ്ധി 14 7 
രസോഹ മപ്'സുകൌന്തേയ ഴ് 
രാഗദേഷവിയുക്രൈസ്ത, [2 64 
രാഗീകമ്മഫലപ്പേപ്സുഃ 18 7 
രാജന് സംംസ്തൃത്യ സംസ്തൃത്യ 18 76 
രാജവിദ്യാ രാജഗുഹ്യം 9 ളൂ 
രദ്രാണാം ശമ്കരശ്ചാസ്ത്ി 10 8 
രുദ്രാദിത്യാ വസവോയേച 11 ളള 
രൂപംമഹത്തേബഹുവക്തൂനേതൃരം 11 8 

ല 
ലഭന്തേ ബ്രഹ്മനിപ്പാണം 5 5 
ലേലിഹ്യസേഗുസമാനഃസമന്താത്' 11 80 

ലോകേസ്കിന് ദ്വിവിധാനിഷ്ണാ 8 റ 
ലോഭ പ്രവ്ൃത്തിരാരംഭ 14, ക 19, 

വ 
വക് തുമര്ഹസ്യശേഷേണ 10 16 
വകിീത്രാണിതേത്വരമാണാ 11 7 
വായുയ്യുമോഗ്നിവ്വരുണഃ 11 89 
വാസാംസിജീണ്ണാനിയഥാ ളു ളള 
വിദ്യാവിനയസമ്പന്നേ ി 18 
വിധിഹീനമസൃഷ്യാന്നം 17 13 
വിവിക്തസേവീലഫ്വാശീ 16 652 
വിഷയാവിയിവത്തന്തെ 2 69 
വിഷയ്േസ്രിയസംയോഗാത്' 19 8 
വിസ്തുരേണാത്മനോയോഗം [ 10 18 
വിഹായകാരാന്യഃസവ്വാന് ളൂ 51 
വിതരാഗഭയക്രോധാഃ [0 10 
വൃഷ്ണ്ീന്ാംവാസുദേവോസ്ത്ി 10 83% 
വേദാനംസാമവേദോസ്്ി ലി 10 ളള 
ലേദാവിനാശിനംനിത്യം മി 91 
വേദാഹംസമതീതാനി 7 26 

വേദേഷുയജേഞഷുതപസ്സചൈവ 
വ്യവസാത്മികാബുദ്ധിട 



ശ്ലോകാദ്യപാദാഃ. 
ല്യാമിശ്രേണേവവാക്യേന 
വ്യാസപ്രസാദാച്ഛ്' തവാന് 

ശക്'നോതിഹൈവയ£ സോഡമും 
ശനൈഃശനൈരുപരമേത്' 
ശമോടമസ്തപഃ ശൌചം 

ശരീരംയദവാഫ്ലോതി 
ശരീരവാങ് മനോഭിയ്യുത് 
ശരപ്ലകൃഷ്ണ്േഗതീഹ്യേതേ 
ശുചെൌദേശേപ്രതിഷ്ഠാപ്യ 
ശുഭാശുഭഫലൈരേവം 
ശെൌയ്യുംതേജോധ്രതിര്ദ്ദാക്ഷ്യം 
ശ്രദ്ധയാപരയാതഫ്ലം 
ശ്രദ്ധാവാനനസ്മയശ്ച 
ശ്രഖധാവാംല്പഭതേജ്ഞാനം 
ശ്രതിവിപ്രതിപന്നാതേ 

ശ്രേയാന് ദ്രവ്യമയാദ്യജ്ഞാത്' 
ശ്രേയാന് സ്വധമ്മോ വിഗുണഃ 
ശ്രേയോഹിജ്ഞാനമഭ്യാസാത്' 
ശ്രോതാടിനീവ്വിയാണ്യന്യയേ 
ശ്രോത്രം ചക്ഷുഃ സ്ററരശനംച 

ശ്വശുൂരാന് സുഹൃദശ്ചൈവ 

സഏവായം മയാ തേദ്യ 
സക്താ? കമ്മണ്ദയ വിദ്വാംസോ 
സഖേതിമത്വാ പ്രസഭം 
സഘോഷോ ധാത്തരാഫ്ലാണാം 

സതതം ക്ത്തയന്തോമാം 

സതയാ ശ്രദ്ധയാ യുക്തോ 
സല്ത്കാരമാനുപൃജയാത്ഥം 
സത്വാല് സംജായതേജ്ഞാനം 

സത്വം രജസ്തുമ ഇതി 
സത്വം സുഖേസം ജയതി 
സത്വാനുരൂപാ സ്വസ്യ 
സദൃശം ചേഷ്ടതേ സ്വസ്യ 
സല്ഭാവേ സാധുഭാവേച 

സമഴടുഖസുഖഃ സ്വസ്ഥഃ 
സമോഹം സ്വ്ൃഭൂതേഷു 

സമം കായശിരോഗ്രീവം 

സമം പശ്യന്ഹി സവ്ൃത 

സമഃ ശത്രൌച മിത്രേച 

സഗ്ലാണാമാടിരന്തശ്ച 
സവ്വകമ്മാണിമനസാ 
സവ്യകമ്മാണ്യപി സദാ 
സവൃഗുഹൃതമംഭൂയഃ 

സവതഃ പാണിപാദം തത്" 
സവ്യദ്വാരാണി സംയമ്യ 
സപ്വദ്വാരേഷു ദേഹേസ്കി൯ 

15 

അഭ്ധ്യായം. 

19 

ശ്രോകം. 
ളള 

75 

8 
5 
49 

ടട 
15 
26 
11 
8 
43 
17 
71 
89 
58 

98 
35 
12 
26 
9 

(0 

8 
5 
41 
19 
14 

ളള 
[51 
17 



ദ്ര്ോകാദ്യപാദാമ. 

സവ്വധമ്മാന് പരിത്യജ്യ 
സവ്വഭതസ്ഥമാത്മാനം 

സവ്ൃഭതസ്ഥിതം യോമാം 
സപ്വഭതാനി ക്ഷെന്തേയ 

സവ്ൃഭതേഷുയേനൈകം 

സപ്യമേതദ്ൃതംമന്വയേ 

സവ്യയോനിഷു കൌന്തേയ 

സവ്വസ്ൃയചാഹം ഹൃദിസന്നിലിഷ്ണോ 

സവ്യാണീവ്രിയകമ്മാണി 
സവ്വേവ്യിയഗുണാഭാസം 
സഹജംകമ്മകെന്തേയ 

സഹയജ്ഞാഃ പ്രജാഃസ്തഷ്ടവാ 

സഹസ്ത്രയുഗപയ്യുന്തം 

സാധിഭൂതാധിദൈവംമാം 
സിദ്ധിം പ്രാപ്ലോ യഥാബ്ബ്മ 
സീദന്തിമമഗാത്രാണി 

സുഖ$%ഖെസമേകൃത്വാ 
സുഖമാത്യന്തികംയത്തത് 

സുഖം ത്വിദാനീം ത്രിവിധം 

സുദുദൃശമിദം രൂപം 

സുഹൃന്മിതരായ്്യൂദാസീ൯ 

സംകരോ നരകായൈവ 
സംകല്ലപ്രഭവാന് കാമാ൯ 
സന്തുഫ്ടഃ സതതംയോഗീ 

സന്നിയമ്യേന്രിയഗ്രാമം 

സന്പ്യാസസ്തുമഹാബാഹോ 
സന്യാസസ്യമഹാബാഹോ 
സന്പ്യാസ്വകമ്മയോഗശ്ച 

സന്പ്യാസം കമ്മണാം കൃഷ്ണു 
സാംഖ്യയോഗൌപൃഥഗ് ബാലാമ 

സ്ഥാനേ ഹൃഷീകേശതവ 
സ്ഥിതപ്രയ്ഞസ്യകാഭാഷാ 
സ്റൃശാന് കൃത്വാ ബഹിര്ബാഫ്യാന് 
സ്വധമ്മമപിചാവേക്ഷ്യ 
സ്വഭാവജേന കൌന്തേയ 
സ്വയമേവാത്മനാത്മാനം 
സ്വേസ്വേകമ്മണ്യഭിരതഃ 

ഹന്തതേകഥയിഷ്യാമി 
ഹതോവാപ്രാപ്്യസിസ്വഗ്ഗം 
ഏഎഷികേശം തദാവാക്യം 

[8 പാ 

[8] പ [15] 

മഠ ഥാ യമ- 592 --ഠാമനാ- 

[6] 

മാന ഈട യ്യ 

ടു ഠാടഠാ 

10 
ളൂ 
1 

സമാഫ്മോയം ഗീതാ പദ്യാനാം അകാരാദിവമ്ല്റ്റക്രമഃ. 

ടാ 



ശൃുദ്ധപത്രം. 

രാഗം. വരി. അബദ്ധം. സുബഭ്ധം. 

ി 15 യുദ്ധത്തത്തില് യുദ്ധത്തില് 

206 3 വശിപ്പിച്ചപ്പോഠം നശിച്ചപ്പോം 
29 ള ൯ വിജാസിത ൯ വിജാനീതഃ 

38 ശ്ലോകം 35 വരി 1 മസു ്യന്തേ മംസ്ന്തേ 

41 ശ്ലോകം 55 വരി 1 പാത്ഥ പാത്ഥ 

5 17 ഹേതുവാ ഹേതുവാക 

55 11 ക്ലാത്ഥന്മാ കൃതാത്ഥന്മാ 
63 ടട പ്രവത്യ പ്രവര്ത്യ 

50 9 മുക്തനായവരും മുക്തനായ്ക്ുരും 
55 87 ശജത്തിലും ഗ്രജത്തില്ം 

86 ശ്ലോകം 20 ബ്രഹ്മവിത ബ്രഹ്മവിത്* 

89 19 റ സാധങ്ങളെ സാധനങ്ങളെ 

90 ടട ദേവായ ദേവായ 

29 9 കൂടിയവന് കൂടിയവന് 
107 ശ്ലോകം 1 യയംജേന് ഡ്ംജന് 

107 9 ജജാസ്യസി ഇഞാസ്യസി 

141 [22 മോഹിക്കപ്പെടം മോചിക്കപ്പെടും 

149 18 പ്രത്ൃഗാത്താ പ്രതൃഗാത്മാ 

149 14 ഒവിക്കുന്നു ഭവിക്കുന്നു 

143 [2 സ്യഃ സ്വഃ 

144 11 മത്ഭക്താഃ മല്ഭക്ത 

146 ഇള ഭാവത്തോട്ട ഭാവത്തോടു 

149 10 വസ്തു വസ്തു 

151 5 സഗുണാപാസ്തി സഗുണോപാസ്ത്റി . 

155 ശ്ലോകം 81 ന്ധഷാണാം ത്ഥഷണോം 

155 5 ഏകാശം ഏകാഴശം 

155 [2 നിരവയ വിരവഷയവ 

176 9 നിരഗുബ്ബഹ്മോ നിര്ഗുണബ്ബഹ്മോ 

177 ളള സമുദത്തില്വിന്നു സമുദത്തില്നിന്നു 

103 835 കരാണദ്വ്യം കാരണ്ദ്വ്യം 

896 12 പുരുഷോത്തമശ്ച പുരുഷോത്തമത്വ 

55 0) പ്രോച്യഭത പ്രോച്യതേ 

63 ഒടുവിലെ 2ാംവരി എന്ന എന്നു 

265 10 പാദനനം പാദനം 

വ് 12 യശ്ചാപി ളു യശ്ചാസ്ത്ി 

9 ഒടുവിലെവരി ശ്രദ്ധാവാല് ശ്രദ്ധാവാ൯ 

281 40 വ്യാസരുരട വ്യസേരുടെ 

ത്ത 


